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3 دليل صياغة التشريعات المعدلة في المملكة األردنية الهاشمية

المقدمة
ا�ش��تكماال ل��دور دي��وان الت�ش��ريع وال��راأي يف اململك��ة يف اإيج��اد منهجي��ات موح��دة ت�ش��م قواع��د اإجرائي��ة ت�شب��ط عملي��ة ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية 
ب�شكل عام، ياأتي اإ�شدار دليل خا�ص بال�شياغة الت�شريعية للت�شريعات املعدلة بعد االنتهاء من اإعداد  دليل ال�شياغة الت�شريعية الذي �شرح 
اأ�ش��ول واإج��راءات ومراح��ل اإق��رار الت�ش��ريعات واإ�شداره��ا، مب��ا فيه��ا عملي��ة ال�شياغة الت�ش��ريعية، والإكمال اجلهد اخلا���ص بنقل اخلربة من 
الديوان اإىل امل�شتفيدين من هذه االأدلة، كان البد من اإعداد دليل خا�ص باأ�شول ال�شياغة الت�شريعية اخلا�شة بالت�شريعات املعدلة، ولتقدمي 
مادة علمية موثقة الإجراءات ال�شياغة الت�شريعية  لكل من يرغب يف درا�شة اأ�شول ال�شياغة الت�شريعية، نظرا لعدم وجود م�شاقات تعليمية 

يف كليات احلقوق يف اجلامعات االأردنية تدر���ص مادة ال�شياغة الت�ش��ريعية رغم اأهميتها يف احلياة العملية لطلبة كليات احلقوق.

واالأ�ش��ل اأن الت�ش��ريعات بع��د نفاذه��ا حتت��اج اإىل م��رور ف��رة كافية من التطبيق حتى تكون �شاحل��ة لتقييم مدى جناحها يف حتقيق اأهدافها، 
ويتع��ن من��ح الت�ش��ريع الفر�ش��ة والوق��ت الكافي��ن  قب��ل اللج��وء اإىل خي��ار التعدي��ل الت�ش��ريعي ال��ذي يتع��ن اأن يت��م مبعقولي��ة ووفق��ا ملح��ددات 
و�شواب��ط خا�ش��ة، وتطبيق��ا له��ذا املب��داأ اأ�شدر رئي���ص الوزراء بتاريخ 2008/4/30 تعميما اأكد فيه على جميع الوزرات والدوائر واملوؤ�ش�ش��ات 
الر�شمية والعامة �شرورة عدم رفع اأي م�شروع نظام معدل قبل مرور ثالث �شنوات على اآخر نظام مت اإقراره، ما مل يكن هناك توجه حكومي 
بغ��ر ذل��ك. اإال اأن التطبي��ق العمل��ي للت�ش��ريعات يف اأحي��ان كث��رة يظهر احلاج��ة اإىل اإدخال تعديالت عليها ملعاجلة ثغرات اأو نق�ص اأو ق�شور 
يف اأحكامها، اأو ل�شد فراغ معن، اأو ملواكبة م�شتجدات وتطورات واأو�شاع جديدة طراأت بعد نفاذ الت�شريع االأ�شلي ومل يكن باالإمكان توقعها 

عند اإعداده، اأو لتو�شيح و�شبط عبارات غر وا�شحة اأثارت اللب���ص والغمو�ص يف التف�ش��ر.

وعل��ى الرغ��م م��ن عمومي��ة االأح��كام املتعلق��ة بال�شياغة الت�ش��ريعية الواردة يف دليل ال�شياغة الت�ش��ريعية وانطباقها على �شياغة الت�ش��ريعات 
املعدل��ة اإال اأن هن��اك اعتب��ارات و�شواب��ط خا�ش��ة يتع��ن مراعاته��ا عن��د �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة، كونه��ا حت��دث تغي��رات عل��ى اأح��كام 
الت�ش��ريعات النافذة،االأم��ر ال��ذي ي�ش��توجب توخ��ي اأق�ش��ى درجات الدق��ة عند اختيار التعابر امل�ش��تخدمة يف تعديلها؛ل�شم��ان الو�شوح التام 

وع��دم اإثارت��ه للب���ص والتاأوي��ل اللذين يت�ش��ببا بانعدام االأم��ان القانوين.

ومت اإع��داد دلي��ل �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة يف اململك��ة االأردني��ة الها�ش��مية م��ن قب��ل اخلبري��ن: - 
- امل�شت�شار الدكتورة نان�شي منروقة.- امل�شت�شار الدكتورة نان�شي منروقة.

- امل�شت�شار الدكتور عبد الرحمن الذنيبات.- امل�شت�شار الدكتور عبد الرحمن الذنيبات.
ومتت مراجعة هذه االأدلة ومتابعتها من جلنة فنية مكونة من: - 
11- عطوفة ال�شيدة فداء احلمود/رئي�ص ديوان الت�شريع والراأي.- عطوفة ال�شيدة فداء احلمود/رئي�ص ديوان الت�شريع والراأي.

22- معايل ال�شيدة رمي اأبو ح�شان/حمامية ووزيرة تنمية اجتماعية �شابقة.- معايل ال�شيدة رمي اأبو ح�شان/حمامية ووزيرة تنمية اجتماعية �شابقة.
33- عطوفة القا�شي وليد كناكرية/املجل�ص الق�شائي.- عطوفة القا�شي وليد كناكرية/املجل�ص الق�شائي.

44- �شعادة الدكتورة حما�شن اجلاغوب/ع�شو جمل�ص االأعيان الثامن والع�شرون، ورئي�شة جلنة الربية والتعليم يف جمل�ص االأعيان. - �شعادة الدكتورة حما�شن اجلاغوب/ع�شو جمل�ص االأعيان الثامن والع�شرون، ورئي�شة جلنة الربية والتعليم يف جمل�ص االأعيان. 
55- �شعادة الدكتور حممد الهالالت/ع�شو جمل�ص النواب التا�شع ع�شر، ورئي�ص اللجنة القانونية يف دورته االأوىل.- �شعادة الدكتور حممد الهالالت/ع�شو جمل�ص النواب التا�شع ع�شر، ورئي�ص اللجنة القانونية يف دورته االأوىل.

66- �شعادة الدكتور كمال العالوين/عميد كلية احلقوق يف اجلامعة االأردنية.- �شعادة الدكتور كمال العالوين/عميد كلية احلقوق يف اجلامعة االأردنية.
77- �شعادة اال�شتاذة اآمال حدادين/امل�شت�شار القانوين للجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة.- �شعادة اال�شتاذة اآمال حدادين/امل�شت�شار القانوين للجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة.

اأما التدقيق الفني لهذا الدليل فقد اأجري من قبل اال�شتاذ حممد خ�شر.

اأما التدقيق اللغوي لهذا الدليل فقد اأجري من قبل امل�شت�شار اللغوي الدكتور اأيوب امل�شاعلة.
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وياأتي هذا الدليل لبيان اأ�شول واإجراءات �شياغة الت�شريعات املعدلة، والذي يقع �شمن املحاور التالية:  

المحــور األول: يتن��اول حم��ددات تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذةيتن��اول حم��ددات تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذة وبي��ان �شالحي��ات ال�ش��لطتن الت�ش��ريعية والتنفيذي��ة يف عملي��ة اإق��رار 
الت�ش��ريعات املعدل��ة واإ�شداره��ا. 

المحــور الثانــي: يتن��اول ط��رق تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذةيتن��اول ط��رق تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذة وبي��ان االآلي��ات الت��ي يت��م به��ا اإج��راء التعدي��ل عل��ى الت�ش��ريعات م��ن خالل 
االإ�شاف��ة اأو اال�ش��تعا�شة واال�ش��تبدال اأو االإلغ��اء، اأو م��ن خ��الل اجلم��ع ب��ن واح��د اأو اأك��ر م��ن ه��ذه الط��رق. 

المحــور الثالــث: يتن��اول �شواب��ط �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ةيتن��اول �شواب��ط �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة وبي��ان املعاي��ر اخلا�ش��ة يف �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة 
بطرقه��ا املختلف��ة. 

وق��د مت تق��دمي الدع��م الإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات ممثل��ة باملديرة التنفيذية لل�ش��بكة االأ�ش��تاذة  �ش��ماح 
مرم���ص وبتموي��ل م��ن منظم��ة »اأر���ص الب�ش��ر« ت��ر دي زوم ل��وزان »Terre Des Hommes Lausanne« وذل��ك م��ن خ��الل برنام��ج 
ه��ي تق��ود » الوطن��ي »She leads-national« وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن ه��ذا امل�ش��روع ه��و م�ش��روع م�ش��رك ينف��ذ م��ن خ��الل » �ش��ركاء 

ائت��الف »ه��ي تق��ود« املكون من عدد من املوؤ�ش�ش��ات الدولي��ة والوطنية واملجتمع املدين.
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المحور األول: محددات تعديل التشريعات النافذة 
يت��م تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذة باالآلي��ة ذاته��ا، ووفق��ا للمراح��ل املق��ررة الإ�ش��دار الت�ش��ريعات ب�ش��كل ع��ام، والت��ي مت بيانه��ا يف دلي��ل 
ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية؛ فال�ش��لطة التنفيذي��ة تت��وىل اإع��داد م�ش��روعات قوان��ن معدل��ة للقوان��ن الناف��ذة وتقدمه��ا اإىل جمل���ص االأم��ة، 
كم��ا ميل��ك جمل���ص االأم��ة كذل��ك تق��دمي مق��رح بتعدي��ل قان��ون ناف��ذ باتب��اع االإجراءات اخلا�ش��ة باق��راح م�ش��اريع القوانن التي �ش��بقت 
االإ�ش��ارة اإليه��ا يف دلي��ل ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية. اأم��ا فيم��ا يتعل��ق باالأنظم��ة ،ف��اإن ال�ش��لطة التنفيذي��ة ه��ي اجله��ة �شاحب��ة ال�شالحي��ة يف 

اإع��داد التعدي��الت الالزم��ة عليه��ا، وتت��وىل اإقراره��ا وفق��ا لالإج��رات امل�ش��ار اإليه��ا يف دلي��ل ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية.   

تن���ص املادت��ان )91( و)95( م��ن الد�ش��تور االأردين عل��ى م��ا يلي:-
و  و تعديل��ه اأ 91- يعر���ص رئي���ص ال��وزراء م�ش��روع كل قان��ون عل��ى جمل���ص الن��واب ال��ذي ل��ه ح��ق قب��ول امل�ش��روع اأ
ق��ره املجل�ش��ان  رف�ش��ه ويف جمي��ع احل��االت يرف��ع امل�ش��روع اإىل جمل���ص االأعي��ان وال ي�ش��در قان��ون اإال اذا اأ

و�ش��دق علي��ه املل��ك.
95-1- يج��وز لع�ش��رة اأو اك��ر م��ن اأع�ش��اء اأي م��ن جمل�ش��ي االأعي��ان والن��واب اأن يقرح��وا القوان��ن ويح��ال كل اق��راح 
عل��ى اللجن��ة املخت�ش��ة يف املجل���ص الإب��داء ال��راأي ف��اذا راأى املجل���ص قب��ول االق��راح اأحال��ه عل��ى احلكوم��ة لو�شع��ه 

يف �شيغ��ة م�ش��روع قان��ون وتقدمي��ه للمجل���ص يف ال��دورة نف�ش��ها اأو يف ال��دورة الت��ي تليها.
2- كل اق��راح بقان��ون تق��دم ب��ه اأع�ش��اء اأي م��ن جمل�ش��ي االأعي��ان والن��واب وف��ق الفق��رة ال�ش��ابقة ورف�شه املجل���ص 

ال يجوز تقدميه يف الدورة نف�ش��ها.

وق��د يث��ار يف معر���ص احلدي��ث ع��ن الت�ش��ريعات املعدل��ة ت�ش��اوؤل ح��ول م��دى ح��ق جمل���ص النواب يف تعدي��ل م�ش��اريع القوانن الت��ي تعر�ص 
علي��ه مبقت�ش��ى امل��ادة )91( م��ن الد�ش��تور، حي��ث ت�ش��دى املجل���ص الع��ايل لتف�ش��ر الد�ش��تور لبيان ذل��ك مبقت�شى قراره رقم )1( ل�ش��نة 

1955 ال��ذي جاء فيه:-

"اإن املق�ش��ود م��ن )التعدي��ل( ال��ذي ن�ش��ت علي��ه امل��ادة )91( ه��و التعدي��ل ال��ذي ينح�ش��ر يف ح��دود اأح��كام م�ش��روع القان��ون ويف نطاق 
اأهداف��ه ومرامي��ه �ش��واء اأكان ذل��ك بالزي��ادة اأو النق�ش��ان وله��ذا ف��ال يج��وز اأن يتن��اول التعدي��ل اأحكام��ا جدي��دة ال �شل��ة له��ا بالنواح��ي 
والغاي��ات الت��ي و�ش��ع امل�ش��روع م��ن اأجله��ا واال فاإنن��ا اذا اأجزن��ا ملجل���ص الن��واب و�ش��ع مث��ل ه��ذه االأح��كام اجلدي��دة ع��ن طري��ق ا�ش��تعمال 
حق��ه يف تعدي��ل امل�ش��روع نك��ون ق��د اأفقدن��ا القان��ون اإح��دى مراحل��ه الد�ش��تورية وجتاوزن��ا عل��ى ح��ق ال�ش��لطة التنفيذي��ة يف و�ش��ع م�ش��روع 
قان��ون به��ذه االأح��كام اجلدي��دة وتقدمي��ه للمجل���ص طب��ق ن���ص املادت��ن )91( و)95( املذكورت��ن ونكون اأي�شا ق��د اأعطينا املجل���ص اكر 
م��ن احل��ق ال��ذي خول��ه اإي��اه الد�ش��تور يف امل��ادة )95( من��ه اإذ اإن ه��ذه امل��ادة ال تعط��ي الن��واب يف حال��ة رغبته��م بو�ش��ع اأح��كام قانوني��ة 

جدي��دة �ش��وى تق��دمي اق��راح به��ذا ال�ش��اأن واإحالت��ه اإىل احلكوم��ة م��ن قب��ل املجل���ص لو�شع��ه يف �شيغ��ة م�ش��روع قانون"

ف��اإذا تقدم��ت احلكوم��ة مب�ش��روع قان��ون لتعدي��ل حك��م واح��د م��ن اأح��كام قان��ون م��ا ومن خ��الل تعديل مادة حم��ددة فيه فاإن حق جمل���ص 
الن��واب ينح�ش��ر يف تعدي��ل امل�ش��روع م��ن ه��ذه الناحي��ة فق��ط ولي���ص ل��ه اأن يدخ��ل تعدي��ال عل��ى امل��واد االأخ��رى من القان��ون ذاته الأن هذا 
االإج��راء يخ��رج ع��ن نط��اق امل�ش��روع وال يع��د تعدي��ال ل��ه ، اإال اأن املجل���ص ميل��ك �شالحي��ة تعدي��ل امل��ادة بكامله��ا حت��ى واأن كان التعدي��ل 

املق��دم م��ن احلكوم��ة ينح�ش��ر بفق��رة اأو بن��د وارد فيه��ا.
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وال ميل��ك جمل���ص الن��واب كذل��ك اإج��راء تعدي��الت جدي��دة عل��ى م�ش��روع قان��ون �ش��بق واأن واف��ق علي��ه ،وذل��ك بع��د اإعادت��ه م��ن جمل���ص 
االأعي��ان، اإمن��ا يقت�ش��ر دوره باملوافق��ة عل��ى م��ا ورد م��ن جمل���ص االأعي��ان اأو االإ�ش��رار عل��ى ق��راره االأول.

ق��رار املجل���ص الع��ايل لتف�ش��ر الد�ش��تور رق��م )1( ل�ش��نة 1999

اإن املادت��ن )91( و)92( م��ن الد�ش��تور ال جتي��زان ملجل���ص الن��واب عن��د اإع��ادة م�ش��روع القان��ون اإلي��ه معداًل من جمل���ص 
االأعي��ان اأن يق��دم اقراح��ات جدي��دة عل��ى امل��واد املختلف عليه��ا، وبال�شرورة غرها، وينح�شر حقه اإم��ا باملوافقة على 

ما ورد بقرار جمل���ص االأعيان اأو االإ�شرار على راأيه ال�ش��ابق. 
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المحور الثاني: طرق تعديل التشريعات النافذة
يتب��ع يف تعدي��ل الت�ش��ريعات الناف��ذة واح��د اأو اأك��ر م��ن الط��رق التالية:-

أ - اإلضافة

يلج��اأ اإىل ه��ذا الن��وع م��ن التعدي��ل لغاي��ات اإ�شاف��ة اأح��كام جدي��دة للت�ش��ريع االأ�شل��ي مل تك��ن موج��ودة في��ه م��ن قب��ل، و�ش��واء اأكان��ت 
االإ�شاف��ة لف�ش��ول اأو مل��واد اأو لفق��رات اأو لبن��ود جدي��دة اأم لكلم��ات اأو لعب��ارات، م��ع االإبق��اء عل��ى  ن�شو���ص م��واد الت�ش��ريع الناف��ذ كم��ا 

ه��ي دون اإج��راء اأي اإلغ��اء اأو تغي��ر عليه��ا. 

مثال:مثال:

تع��دل امل��ادة )11( م��ن القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:- 
اأوال: باإ�شاف��ة عب��ارة ) وان ال يك��ون ع�ش��وا يف املجل���ص( اإىل اآخ��ر الفق��رة )اأ( منه��ا.

ثاني��ا: باإ�شاف��ة الفق��رة )ط( اإليه��ا بالن���ص الت��ايل:
ط- يج��دد تعي��ن الرئي���ص بق��رار من املجل���ص.

ب - االستعاضة أو االستبدال

يلج��اأ اإىل ه��ذا الن��وع م��ن التعدي��ل لغاي��ات اإح��الل اأح��كام جدي��دة حم��ل اأخ��رى �ش��يتم اإلغاوؤه��ا مبقت�ش��ى الت�ش��ريع املع��دل، وبحي��ث يت��م 
اإلغ��اء اأج��زاء معين��ة م��ن م��واد الت�ش��ريع )كلم��ات، عب��ارات، بن��ود، فق��رات، م��واد، ف�ش��ول، اال�ش��م والعن��وان...( واال�ش��تعا�شة عنه��ا 

باأخ��رى جديدة

مثال:مثال:

تع��دل امل��ادة )8( م��ن القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:- 
اأوال: باإلغ��اء ن���ص البن��د )1( م��ن الفق��رة )ز( منه��ا واال�ش��تعا�شة عن���ه بالن���ص الت��ايل:- 

ثاني��ا: باإلغ��اء ح��رف )يف( ال��وارد يف الفق��رة )ح( منه��ا واال�ش��تعا�شة عن��ه بكلم��ة )داخل(.

ج -  اإللغاء 

ويك��ون ه��ذا الن��وع م��ن التعدي��ل م��ن خ��الل اإلغ��اء اأحكام واأج��زاء حمددة من الت�ش��ريع الناف��ذ واال�ش��تغناء عنه��ا نهائيا دون اال�ش��تعا�شة 
عنه��ا بغره��ا اأو اإ�شاف��ة واإحالل اأحكام جديدة حملها.

مثال:مثال:

تع��دل امل��ادة )4( م��ن القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:-
اأوال: باإلغ��اء عب��ارة )مب��ا يف ذل��ك مكات��ب ارتب��اط وف��روع اجلامع��ات االأجنبي��ة غ��ر التابع��ة ملوؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل( 

ال��واردة يف الفق��رة )ك( منها.
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د - التعديل المختلط 

وه��و التعدي��ل ال��ذي يجم��ع يف الوق��ت ذات��ه ب��ن الط��رق الثالث��ة للتعدي��الت عل��ى النحو امل�ش��ار اإليه اأعاله.

مثال:مثال:

تع��دل امل��ادة )312( م��ن القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:-
اأوال: باإلغ��اء عب��ارة )�ش��تة ا�ش��هر اأو بغرام��ة حت��ى مائ��ة دين��ار اأو بكلت��ا العقوبت��ن( ال��واردة يف مطل��ع الفق��رة )1( منه��ا 

واال�ش��تعا�شة عنه��ا بعب��ارة )�ش��نتن وبغرام��ة ال تق��ل ع��ن مائت��ي دين��ار وال تزي��د عل��ى خم�ش��مائة دين��ار(.
ثاني��ا: باإلغ��اء عب��ارة )�ش��تة اأ�ش��هر وبغرام��ة م��ن خم�ش��مائة اإىل الف��ي دين��ار( ال��واردة يف مطل��ع الفق��رة )2( منها.

ثالث��ا: باإ�شاف��ة الفق��رة )3( اإليه��ا بالن���ص الت��ايل:-
3- يعاق��ب باحلب���ص حت��ى �ش��نة وبغرام��ة مقداره��ا مائت��ا دين��ار كل �ش��خ�ص ذك��را كان اأو اأنث��ى اإعت��اد ممار�ش��ة البغ��اء.

امل�شطلحات ال�ش�ائعة يف الت�شريعات 
املعدلة هي:�

يلغ�ى /تلغ�ى /باإلغ�اء، يع�دل /تعدل، 
باإ�شافة، 

اال�ش�تعا�شة،  ي�شتعا�ص/ت�ش�تعا�ص/ 
عل�ى النح�و الت�ايل، بالن��ص الت�ايل، 
منه�ا،   )...( الفق�رة  اآخ�ر  اإىل 
اإع�ادة   ،... يف  ال�واردة  ال�وارد/ 
ترقي�م، باعتب�ار م�ا ورد فيها  املادة/

واإ�شاف�ة...، منه�ا  الفق�رة 
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المحور الثالث: ضوابط صياغة التشريعات المعدلة
تت��م �شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة وفق��ا للمعاي��ر واالأ�ش���ص وبالطريق��ة الت��ي ت�ش��اغ فيه��ا الت�ش��ريعات االأ�شلي��ة، اإال اأن هن��اك �شواب��ط 
خا�ش��ة، ومعاي��ر اإ�شافي��ة ل�شياغ��ة الت�ش��ريعات املعدل��ة بطرقه��ا االأربع��ة امل�ش��ار اإليه��ا اأع��اله، والت��ي يتع��ن مراعاته��ا عن��د ال�شياغ��ة 

وتتمث��ل مب��ا يلي:-

اأ- �شياغ��ة عن��وان الت�ش��ريع املع��دل بطريق��ة ت��دل دالل��ة وا�شح��ة عل��ى اأن��ه مع��دل وبحي��ث يت�شم��ن العن��وان )ن��وع الت�ش��ريع ورقم��ه و�ش��نة 
اإ�ش��داره وا�ش��مه م��ع كلم��ة )مع��دل(، وال تت��م االإ�ش��ارة اإىل ال�ش��ند القان��وين الإ�ش��دار النظام كونه ي�ش��تمد �ش��نده م��ن النظام االأ�شلي.

مثال:مثال:

م�شروع
قان��ون رق����م )27( ل�شن����ة 2017
قان������ون مع��دل لقان��ون العقوب��ات

ب- اأن ي��دل ا�ش��م الت�ش��ريع ال��وارد يف امل��ادة )1( من��ه عل��ى اأن��ه مع��دل وب��ذات ال�شيغ��ة ال��واردة يف العن��وان ، وي�ش��ار يف اآخ��ر اال�ش��م 
اإىل �ش��نة اإ�ش��داره .

مثال:مثال:

ي�ش��مى ه��ذا القان��ون )قان��ون مع��دل لقان��ون العقوبات2017(.

ج- اأن تت�شم��ن امل��ادة )1( م��ن الت�ش��ريع املع��دل، وبع��د �ش��نة اإ�ش��داره عب��ارة تو�ش��ح العالق��ة واالرتب��اط  بن الت�ش��ريع املعدل والت�ش��ريع 
االأ�شل��ي م��ع جمي��ع تعديالت��ه ال�ش��ابقة اإن وج��دت، للتاأكي��د عل��ى اأنه��ا تق��راأ مع��ا وح��دة واح��دة مرابط��ة ومت�شل��ة ببع�شه��ا البع�ص، حيث 
يو�ش��ع اال�ش��م الكام��ل للت�ش��ريع االأ�شل��ي ورقم��ه و�ش��نة اإ�ش��داره وي�ش��ار اإلي��ه بعب��ارة )القانون/النظ��ام االأ�شل��ي( جتنب��ا لتك��رار االإ�ش��ارة 

اإلي��ه عل��ى امتداد الت�ش��ريع املعدل.

ك��ر فيكتف��ى بو�ش��ع عب��ارة )وم��ا ط��راأ علي��ه م��ن تعدي��ل( دون  و اأ د- اإذا كان ق��د �ش��بق  تعدي��ل الت�ش��ريع االأ�شل��ي م��رة واح��دة اأ
رق��ام التعدي��الت وال�ش��نوات الت��ي �ش��درت فيه��ا، ويت��م حتدي��د تاري��خ العم��ل بالت�ش��ريع املع��دل وفق��ا لل�شواب��ط املبين��ة يف  ذك��ر الأ

دلي��ل ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية. 

مثال:مثال:

- قان��ون مل ي�ش��بق تعديل��ه- قان��ون مل ي�ش��بق تعديل��ه
ي�ش��مى ه��ذا القان��ون )قان��ون مع��دل لقان��ون اجلامع��ات االأردني��ة ل�ش��نة 2019( ويق��راأ م��ع القان��ون رق��م )18( ل�ش��نة 

2018 امل�ش��ار اإلي��ه فيم��ا يل��ي بالقان��ون االأ�شل��ي قانون��ا واح��دا ويعم��ل ب��ه م��ن تاري��خ ن�ش��ره يف اجلري��دة الر�ش��مية.
- قان��ون �ش��بق واأن مت تعديل��ه - قان��ون �ش��بق واأن مت تعديل��ه 

ي�ش��مى ه��ذا القان��ون )قان��ون مع��دل لقان��ون ت�شدي��ق االمتي��از املمن��وح ل�ش��ركة البوتا���ص العربي��ة امل�ش��اهمة املح��دودة  
ل�ش��نة 2010 ( ويق��راأ م��ع القان��ون رق��م )16( ل�ش��نة 1958 امل�ش��ار اإلي��ه فيم��ا يل��ي بالقان��ون االأ�شل��ي وم��ا ط��راأ علي��ه م��ن 

تعدي��ل قانون��ا واح��دا ويعم��ل ب��ه م��ن تاريخ ن�ش��ره يف اجلريدة الر�ش��مية.
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ك��ر م��ن ت�ش��ريع دفع��ة واح��دة  ه���- اأن تقت�ش��ر م��واد الت�ش��ريع املع��دل عل��ى تعدي��ل ت�ش��ريع واح��د فق��ط ، ف��ال ي�شتح�ش��ن تعدي��ل اأ
و  �ش�ش��ة حكومي��ة اأ و موؤ لغ��اء دائ��رة اأ اإال يف ح��االت حم��ددة يك��ون االرتب��اط فيه��ا وثيق��ا ب��ن الت�ش��ريعات، كم��ا ه��و احل��ال عن��د اإ
ك��ر م��ن ت�ش��ريع يف ت�ش��ريع واح��د، وذل��ك ل�شم��ان  و غ��ر ذل��ك م��ن احل��االت الت��ي تقت�ش��ي تعدي��ل اأ و ارتباطه��ا، اأ تغي��ر ا�ش��مها اأ

التكام��ل واالن�ش��جام ب��ن الت�ش��ريعات، واحل��د م��ن ك��رة التعدي��الت للمو�شوع��ات املتطابق��ة.

مثال:مثال:

يع��دل القان��ون االأ�شل��ي باإلغ��اء كلم��ة )ال�ش��اقة( حيثم��ا وردت في��ه ويف اأي قان��ون اآخر.

و- ع��دم تعدي��ل ع��دة م��واد واردة يف الت�ش��ريع االأ�شل��ي مب��ادة واح��دة يف الت�ش��ريع املع��دل اإال يف ح��االت حم��ددة ي��رى ال�شائ��غ 
ك��ر م��ن م��ادة م��ن  و عب��ارة حم��ددة تك��رر وروده��ا يف اأ لغ��اء كلم��ة اأ ليه��ا العتب��ارات يقدره��ا، والت��ي منه��ا حال��ة اإ �ش��رورة اللج��وء اإ

و م��واد اأخ��رى. و اال�ش��تعا�شة عنه��ا مب��ادة اأ لغ��اء ع��دد م��ن امل��واد اأ و عن��د اإ م��واد الت�ش��ريع االأ�شل��ي، اأ

مثال:مثال:

تع��دل امل��واد )30( و)32( و)35( و)46( م��ن النظ��ام االأ�شل��ي باإلغ��اء عب��ارة )جمل���ص ال��وزراء( اأينم��ا وردت فيه��ا 
واال�ش��تعا�شة عنه��ا بعب��ارة )الوزي��ر ال��ذي ي�ش��ميه رئي���ص ال��وزراء(.

لت�شل�ش��ل  وفق��ا  م��كان  ق��رب  اأ اإىل  ي�ش��ار  وبحي��ث  االأ�شل��ي،  الت�ش��ريع  م��ن  تعديل��ه  يت��م  ال��ذي  للج��زء  ودقي��ق  وا�ش��ح  ز- حتدي��د 
بي�ش��ر. التعدي��ل  تتب��ع  الت�ش��ريع م��ن  باأح��كام  للت�ش��هيل عل��ى املخاطب��ن  الت�ش��ريع )بن��د، فق��رة، م��ادة، ف�ش��ل(  ترقي��م 

مثال:مثال:

يع��دل البن��د )1( م��ن الفق��رة )ب( م��ن امل��ادة )20( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باإلغ��اء عب��ارة )م��ن غ��ر املتقاعدي��ن( 
ال��واردة في��ه واال�ش��تعا�شة عنه��ا بعب��ارة )واملتقاعدي��ن املمار�ش��ن(.

و الت�ش��ريع باأكمل��ه، اأي �شب��ط �شياغ��ة  ه عل��ى امل��ادة اأ ح- االإف�ش��اح ب�ش��كل وا�ش��ح ودقي��ق ع��ن ن��وع التعدي��ل ال��ذي �ش��يتم اإج��راوؤ
تت�ش��م  بحي��ث  له��ا،  وفق��ا  الت�ش��ريع  اأح��كام  ترتي��ب  يت��م  اأن  يتع��ن  الت��ي  الكيفي��ة  املع��دل وحتدي��د  للت�ش��ريع  االفتتاحي��ة  اجلم��ل 

الفه��م. و�ش��هولة  بال�ش��مولية 

ط- حتدي��د ماهي��ة االأح��كام امل��راد تغيره��ا )امل��ادة بكام��ل مكوناته��ا اأم فق��رة بداخله��ا اأم جمل��ة(.
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�ش��ارة  و الكلم��ة امل��راد تعديله��ا م��ن الت�ش��ريع االأ�شل��ي ب��ن قو�ش��ن، وحتدي��د موقعه��ا  بدق��ة م��ن خ��الل االإ ي- و�ش��ع العب��ارة اأ
و بعده��ا.  و العب��ارة الت��ي ت��رد قبله��ا اأ و م��ن خ��الل حتدي��د الكلم��ة اأ و يف اآخره��ا، اأ اإىل م��كان وروده��ا �ش��واء يف مطل��ع امل��ادة اأ

مثلة: مثلة:اأ اأ

املطلع  املطلع -   -
تع��دل الفق��رة )ب( م��ن امل��ادة )30( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باإ�شاف��ة عب��ارة  )وم��ن تاري��خ ت�ش��جيلها ( بع��د عب��ارة 

)املوؤ�ش�ش��ة امل�ش��جلة ( ال��واردة يف مطلعه��ا.   
- اآخ��ر املادة- اآخ��ر املادة

تع��دل الفق��رة )اأ( م��ن امل��ادة )53( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باإلغ��اء كلم��ة )التوقي��ف( ال��واردة يف اآخره��ا واال�ش��تعا�شة 
عنه��ا بكلم��ة )االإيق��اف( .

- اإ�شاف��ة بع��د عبارة - اإ�شاف��ة بع��د عبارة 
باإ�شاف��ة عب��ارة )وفق��ا للم��دد الت��ي يحدده��ا م��ن تاري��خ االإيق��اف( بع��د عب��ارة )حال��ت دون قي��ام املوؤم��ن علي��ه بت�ش��ديد 

املبال��غ املرتب��ة علي��ه( ال��واردة يف الفق��رة )د( منها .
- اإ�شاف��ة قب��ل عبارة- اإ�شاف��ة قب��ل عبارة

باإ�شاف��ة عب��ارة )با�ش��تثناء اجلمعي��ات واملوؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة وموؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل وامل�شان��ع( قب��ل عب��ارة 
)ي�ش��رط يف( ال��واردة يف مطل��ع الفق��رة )ب( منه��ا.

ك- يف ح��ال اإ�شاف��ة ف�ش��ول اأو م��واد جدي��دة اإىل الت�ش��ريع االأ�شل��ي تت��م اإع��ادة ترقي��م م��واده يف اآخر مادة ت��رد بالت�ش��ريع املعدل، ما مل 
تتع��دد اإ�شاف��ات امل��واد يف مواق��ع خمتلف��ة م��ن الت�ش��ريع االأ�شل��ي، حي��ث تت��م اإعادة الرقي��م يف هذه احلالة الأكر من مرة، وه��ذا يتطلب 

م��ن ال�شائ��غ  التثب��ت م��ن م��دى تاأث��ر االإ�شاف��ة على جممل مواد الت�ش��ريع االأ�شل��ي للعمل على مراعاته��ا وتعديلها.
مثلة: مثلة:اأ اأ

- اإع��ادة الرقي��م يف م��ادة االإ�شاف��ة ذاتها:- اإع��ادة الرقي��م يف م��ادة االإ�شاف��ة ذاتها:
يع��دل القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:- 

اأوال: باإ�شاف��ة امل��ادة )17( اإلي��ه بالن���ص التايل:-
ثانيا: باإعادة ترقيم املواد )17( و)18( و)19( الواردة فيه لت�شبح املواد )18( و)19( و)20( منه على التوايل.

- اإع��ادة الرقي��م يف اآخر الت�ش��ريع- اإع��ادة الرقي��م يف اآخر الت�ش��ريع
يع��دل القان��ون االأ�شل��ي باإع��ادة ترقي��م امل��واد م��ن )13( اإىل )17( ال��واردة في��ه لت�شب��ح م��ن )18( اإىل )22( من��ه 

عل��ى التوايل.

ل- عن��د التعدي��ل باالإلغ��اء الأي حك��م م��ن اأح��كام الت�ش��ريع االأ�شل��ي اأو اأي م��ن اأجزائ��ه )ف�ش��ول، م��واد، فق��رات، بن��ود( يج��ب التحق��ق 
م��ن ع��دم ذك��ر ذل��ك احلك��م اأو اجل��زء يف م��كان اآخ��ر داخ��ل الت�ش��ريع نف�ش��ه، وه��و م��ا يع��رف باالإحال��ة الداخلي��ة، وكذل��ك يج��ب التثب��ت 
باأن��ه مل يت��م ذك��ر ذل��ك احلك��م اأو اجل��زء يف ت�ش��ريع اآخ��ر نافذ، وهو م��ا يعرف باالإحالة اخلارجية، وه��ذا كله يوجب عل��ى ال�شائغ و�شع 

اأح��كام تن�ش��يقية تك��ون مهمته��ا اإلغ��اء االإح��االت اأو ا�ش��تبدالها باإح��االت منا�ش��بة.

م- عن��د التعدي��ل باالإ�شاف��ة ي�شتح�ش��ن اللج��وء اإىل اإ�شاف��ة م��ادة جدي��دة حتم��ل رقما م�ش��ابها ملادة اأخرى �ش��ابقة لها وردت يف الت�ش��ريع 
ذات��ه، وتك��ون قريب��ة منه��ا م��ن حي��ث امل�شم��ون، وبحي��ث ال يت��م تغير ترقيم مواد الت�ش��ريع، ويت��م متييزه��ا عنها يف الوقت ذاته، وحتمل 
ه��ذه امل��ادة اجلدي��دة اإ�شاف��ة اإىل الرق��م كلم��ة )مك��رر( اأو )مك��رر/اأوال( اأو )مكرر/ثاني��ا( لتمييزه��ا ع��ن امل��ادة ذات الرق��م امل�ش��ابه 
له��ا، االأم��ر ال��ذي يجن��ب ال�شائ��غ اإع��ادة الرقي��م الت��ي  يرت��ب عليه��ا اإ�ش��كاالت ع��دة م��ن الناحي��ة العملي��ة، خا�ش��ة يف حال��ة االإح��االت 

اخلارجي��ة اأو يف ح��ال ارتب��اط م��ادة معين��ة يف الت�ش��ريع حم��ل التعدي��ل بق��رارات تف�ش��رية �ش��درت ب�ش��اأنها، اأو باجته��ادات ق�شائي��ة.



دليل صياغة التشريعات المعدلة في المملكة األردنية الهاشمية12

مثلة: مثلة:اأ اأ

- امل��ادة )8 مك��رر( م��ن قان��ون العقوبات: 
اأ - تعام��ل الطبيب��ة غ��ر االأردني��ة زوج��ة االأردين ولغاي��ات الت�ش��جيل املوؤق��ت يف النقاب��ة معامل��ة الطبي��ب االأردين ومل��دة 
ال تتج��اوز خم���ص �ش��نوات م��ن تاري��خ الت�ش��جيل دون اأن يك�ش��بها ذل��ك ح��ق االنتخ��اب اإىل ح��ن اكت�ش��ابها اجلن�ش��ية 

االأردني��ة وفق��ًا للت�ش��ريعات املعم��ول به��ا.
ب - للمجل���ص ت�ش��جيل االأطب��اء غ��ر االأردني��ن ت�ش��جياًل موؤقت��ًا لغاي��ات عم��ل �ش��نة االمتي��از اأو االلتح��اق بالربنام��ج 

التدريب��ي للح�ش��ول عل��ى االخت�شا���ص وفق��ًا للتعليم��ات الت��ي ي�شدره��ا له��ذه الغاي��ة.
- امل��ادة )54 مك��ررة ثاني��ا( م��ن قان��ون العقوبات

1- للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر احلال��ة االجتماعي��ة ومبوافق��ة املحك��وم علي��ه فيم��ا خ��ال حال��ة التك��رار اأن تق�ش��ي باإحدى 
بدائ��ل االإ�ش��الح املجتمعي��ة اأو جميعه��ا عن��د احلك��م بوق��ف تنفي��ذ العقوب��ة االأ�شلي��ة املحكوم بها وفقا الأحكام املادة )54 

مك��ررة( من هذا القانون.
2- للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر احلال��ة االجتماعي��ة اإلغ��اء بدائ��ل االإ�ش��الح املجتمعي��ة املحك��وم به��ا وتنفي��ذ العقوب��ة 

االأ�شلي��ة املحك��وم به��ا يف اأي م��ن احلالت��ن التاليت��ن:- 
اأ-عن��د اإلغ��اء وق��ف التنفي��ذ وفق��ا الأح��كام امل��ادة )54 مكررة( من ه��ذا القانون .

ب- اإذا تعم��د املحك��وم علي��ه بع��د اإخط��اره ع��دم تنفي��ذ بدائ��ل االإ�ش��الح املجتمعي��ة اأو ق�ش��ر يف تنفيذه��ا دون ع��ذر 
تقبل��ه املحكم��ة. 

ن- درا�ش��ة حج��م التعدي��الت ال��الزم اإجراوؤه��ا عل��ى الت�ش��ريع االأ�شل��ي، وع��دد الت�ش��ريعات املعدل��ة الت��ي �ش��بق اأن �ش��درت ب�ش��اأنه قب��ل 
اللج��وء اإىل خي��ار التعدي��ل، ف��اإذا كان حج��م التعدي��ل عل��ى الت�ش��ريع االأ�شل��ي كب��را ي�ش��تلزم تعدي��ل معظ��م م��واده اأو تع��ددت التعدي��الت 
الت��ي مت��ت علي��ه يف ف��رات �ش��ابقة، فيف�ش��ل يف هات��ن احلالت��ن ع��دم اللج��وء اإىل التعدي��ل واإمن��ا اإىل اإلغ��اء الت�ش��ريع االأ�شل��ي بالكام��ل 
واإح��الل ت�ش��ريع جدي��د حمل��ه، يت�شم��ن اأح��كام الت�ش��ريع االأ�شل��ي ذاته��ا اإ�شاف��ة اإىل التعدي��ل املطل��وب علي��ه ب�ش��كل وا�ش��ح، مم��ا يي�ش��ر 

وي�ش��هل تطبيق��ه وتنفي��ذه وااللت��زام باأحكام��ه، ويح��ول دون ح��دوث اأخط��اء يف ال�شياغ��ة، وع��دم االن�ش��جام والتواف��ق ب��ن ن�شو�ش��ه.

���ص- ع��دم اللج��وء اإىل االإلغ��اء اأو اال�ش��تبدال الكام��ل للن���ص يف ح��ال كان التعدي��ل ب�ش��يطا اأو جزئي��ا، وذل��ك تفادي��ا لفت��ح ب��اب النقا���ص 
ح��ول كل �ش��يء مذك��ور يف امل��ادة االأ�شلي��ة باأكمله��ا ولي���ص فق��ط حول النقاط املث��ارة يف التعديل ذاته.

و فئ��ة معين��ة م��ن التعدي��الت، ووفق��ا لنم��اذج ال�شياغ��ات  و ق�ش��م م�ش��تقل م��ن امل��ادة ل��كل ن��وع اأ ع- تخ�شي���ص م��ادة م�ش��تقلة اأ
املبين��ة تالي��ا:-

- يع��دل القان��ون االأ�شل��ي باإ�شاف��ة امل��ادة )20( اإلي��ه بالن���ص التايل.
- يع��دل النظ��ام االأ�شل��ي باإلغ��اء امل��ادة )11( ال��واردة في��ه واإع��ادة ترقي��م امل��واد )12( و )13( و )14( من��ه لت�شب��ح )11( و )12( 

و )13( عل��ى التوايل.
- تع��دل امل��ادة )2( م��ن القان��ون االأ�شل��ي عل��ى النحو التايل:-

اأوال: باإلغ��اء عب��ارة )جمموع��ة م��ن العم��ال اأو( ال��واردة يف تعري��ف )الن��زاع العم��ايل اجلماعي( ال��وارد فيها. 
ثاني��ا: باإ�شاف��ة تعاري��ف )العم��ل امل��رن( و)التميي��ز يف االأج��ور( و)العم��ل اجلزئ��ي( اإليه��ا بالن�شو���ص التالي��ة:

- تع��دل امل��ادة )15( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باعتب��ار م��ا ورد فيه��ا الفق��رة )اأ( منه��ا واإ�شاف��ة الفق��رة )ب( اإليه��ا بالن���ص التايل.
ليه��ا  2( اإ 1( منه��ا واإ�شاف��ة البن��د ) 92( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باعتب��ار م��ا ورد فيه��ا البن��د ) - تع��دل الفق��رة )اأ( م��ن امل��ادة )

بالن���ص الت��ايل. 
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1000( دين��ار  100( دين��ار وال تزي��د عل��ى ) لغ��اء عب��ارة )بغرام��ة ال تق��ل ع��ن ) 24( م��ن القان��ون االأ�شل��ي باإ - تع��دل امل��ادة )
�ش��بوع  �ش��باب املخالف��ة( واال�ش��تعا�شة عنه��ا بعب��ارة )باحلب���ص م��دة ال تق��ل ع��ن اأ زال��ة اأ ل��زام املخال��ف ب�شم��ان ال�ش��رر واإ م��ع اإ
10000( ع�ش��رة اآالف دين��ار م��ع  500( خم�ش��مائة دين��ار وال تزي��د عل��ى ) و بغرام��ة ال تق��ل ع��ن ) �ش��هر اأ وال تزي��د عل��ى �ش��تة اأ

ل��زام املخال��ف ب�شم��ان ال�ش��رر(. اإ
- يلغ��ى ن���ص امل��ادة )5( م��ن النظ��ام االأ�شل��ي وي�ش��تعا�ص عن��ه بالن���ص التايل.

- يلغ��ى ن���ص الفق��رة )ز( م��ن امل��ادة )4( م��ن النظ��ام االأ�شل��ي وي�ش��تعا�ص عن��ه بالن���ص التايل.
- تلغ��ى امل��ادة )9( م��ن القان��ون االأ�شلي.
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المراجع
- دلي��ل ال�شياغ��ة الت�ش��ريعية يف اململك��ة االأردني��ة الها�ش��مية ومراجع��ه.
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ل��وزان"                                                       زوم  دي  الب�ش��ر"تر  ار���ص  م��ن  املقدم��ة  املنح��ة  خ��الل  م��ن  املعدل��ة(  الت�ش��ريعات  �شياغ��ة  املعدل��ةدلي��ل  الت�ش��ريعات  �شياغ��ة  )دلي��ل  الدلي��ل  ه��ذا  دع��م  مت 
"She leads-national "تقود-الوطن��ي  ه��ي  برنام��ج  خ��الل  م��ن  وذل��ك   )Terre des hommes Lausanne(
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان ه��ذا امل�ش��روع ه��و م�ش��روع م�ش��رك ينف��ذ م��ن خ��الل ائت��الف "ه��ي تق��ود" املك��ون م��ن ع��دد م��ن املوؤ�ش�ش��ات الدولي��ة 

والوطني��ة واملجتم��ع امل��دين. 
ويعت��رب ه��ذا املحت��وى م��ن م�ش��وؤولية )ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات( وال يعك���ص بال�ش��رورة اآراء ار���ص الب�ش��ر "ت��ر دي زوم ل��وزان" 

  )Terre des hommes Lausanne(

This Manual (Drafting Amended Legislation 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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