
.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 
 

 
 

   مركز البديل لمدراسات والتدريب
 

نحو تعديل القوانين المتعمقة بالحقوق السياسية والحريات العامة في  "
"األردن  

 

" .السياسية  األحزابقانكف ، العامة  اإلجتماعاتانكف ق"   
 

 :عداد إ
 مركز البديل لمدراسات والتدريب

 
 

 األردف  –عماف 
2009 
 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 
 

 فريق العمل 
  .عال خميل . أ.محمد الحسيني. أ  طالب السقاف ،. أوحيد قرمش ، . أ ،جمال الخطيب 

 
 
 
 
 

 
 
 

 المممكة االردنية الهاشمية
 رقم االيداع لدى دائرة

 المكتبة الوطنية
(4760  /11 /9002 ) 

 
 رقم االيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

 
 

 لمدراسات والتدريبمركز البديل 
"قوق السياسية والحريات العامة في األردننحو تعديل القوانين المتعمقة بالح  

  السياسية األحزاب العامة ، قانكف  اإلجتماعات  قانكف " 
 
 

 

   9002مركز البديؿ  لمدراسات كالتدريب ،    
 .ص ( 62 ) 

 
  تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف االولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية* 

 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 المحتويات
) تعديؿ القكانيف المتعمقة  بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في االردف  مكجبات :مقدمة  -

  (.السياسية األحزاب العامة ، قانكف  اإلجتماعات  قانكف 

 الؼبهخ ، هقزرح الجٌبء الؼبم اإلجزوبػبد  هشرّع قبًْى  -

 العامة اإلجتماعات  قانكف مقترح مشركع  -   
 .األسباب المكجبة  ،  2007لسنة  19السياسية رقـ  اب األحز قانكف مشركع مقترح معدؿ ل -   
 2007لسنة  19السياسية رقـ  األحزاب قانكف مشركع مقترح معدؿ ل -   
 المالحؽ -   
 2004لسنة ( 6)العامة رقـ  اإلجتماعات  قانكف  (1)الممحؽ  -   
 2007لسنة  19السياسية رقـ  األحزاب قانكف  (2)الممحؽ رقـ  -  
 عف مركز البديؿ لمدراسات كالتدريب  نبذة -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 في ضرورات وموجبات تعديل القوانين المتعمقة

بالحقوق السياسية والحريات العامة في االردن   
 

(.السياسية  األحزاب قانكف ، العامة  اإلجتماعات  انكف ق)   
 
كالتدريب بالعمػؿ عمػ   ك ػق مقتػرح مشػركع قػانكف  إستكماال لمجهكد التي بدأها مركز البديؿ لمدراسات

،  2007كتطػػػػكير التعدديػػػػة السياسػػػػية  عػػػػاـ  ،انتخػػػػابي تػػػػكافقي يسػػػػاهـ فػػػػي تنميػػػػة الحيػػػػاة الديمقراطيػػػػة 
األكػاديمييف الخبػرا  ك السياسػية كمنظمػات المجتمػق المػدني كنخبػة مػف  األحػزاب بالتعاكف مق مختمػؼ ك 

 األحػػزاب العامػػة ك  اإلجتماعػػات  ني لقػػانك  اتا العمػػؿ لتقػػديـ مقترحػػكاالعالميػػيف كالبرلمػػانييف ، يػػاتي هػػذ
الجديػػد كتوػػكيب عػػدد مػػف  األحػػزاب عمػػ  وػػدكر قػػانكف  فتػػرة زمنيػػة السياسػػية  ال سػػيما بعػػد مػػركر 

خػرج بػ   فػي  ػك  مػاياسػية سألك اعها كانت كافية لمحكـ عم  عػدـ تقػدـ كتطػكر الحيػاة ال األحزاب 
التػي  األحػزاب أف عمػ  فػي كرش العمػؿ األربعػة إذ أجمػق المشػارككف   ،المشارككف في جمسات العمؿ

 األحػزاب أف قػانكف  ، أك تمػؾ التػي حوػمت عمػ  توػكيب جديػد ، وكبت أك اعها أكالتػي لػـ توػكب
العامػػػة  اإلجتماعػػػات  السياسػػػية سػػػارم الممعػػػكؿ لػػػـ يطػػػكر العمػػػؿ الحزبػػػي ، ال سػػػيما فػػػي ظػػػؿ قػػػانكف 

كمنظػػات المجتمػػػق المػػػدني مػػػف ممارسػػة عممهػػػا بشػػػكؿ حػػػر ،إ ػػػافة  اب األحػػػز كػػػف الحػػالي الػػػذم ال يم  
ساسػػية ف المهمػػة األنػػ  جػػكهر العمميػػة الديمقراطيػػة ، كألأل الحػػالي ، قػػانكف االنتخػػابإلسػػتمرار العمػػؿ ب

طف أف يختبػر المحزب هي المشاركة السياسية كالتمثيػؿ البرلمػاني كالػذم مػف خاللػ  يمكػف لمحػزب كلممػك 
 . الحزب كبرنامج   

 اإلجتماعػػات  قػػانكف . السياسػػية  األحػػزاب قػػانكف )أهميػػة ربػػط القػػكانيف الثالثػػة  قمػػف هػػذا المنطمػػؽ تنبػػ
وػػػالح كالتنميػػػػة السياسػػػػية ، كيجػػػػب باعتبارهػػػا أهػػػػـ القػػػػكانيف الناظمػػػػة لإ ،(نتخػػػػاب قػػػػانكف اإل.العامػػػة 
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حػػزاب بممػػرد  ال لإ عوػػريان  الثالثػػة كالتعامػػؿ معهػػا كحزمػػة كاحػػدة ، إذ أف قانكنػػان  فالقػػكاني بػػيف مػػةالمكائ
 .ف يطكر الحياة الحزبية في ظؿ قانكف اجتماعات يعرقؿ نشاطات  أيستطيق 

 األحزاب  مت  ريبدلقد جا  هذا المقترح بعد سمسمة كرشات عمؿ نظمها مركز البديؿ لمدراسات كالت
مات المجتمق ممثميف لعدد مف منظ   افة الباإل ،لـ توكب يك اعها كالتأالسياسية التي وكبت 

،  (2009مطمق نيساف ال  نهاية تمكز ) كبرلمانييف في المترة ما بيف ني كاعالمييف كاكاديمييف دالم
حؽ  ك ،مكممة لبع ها البعض بإعتبارهاأهمية تعديؿ هذ  القكانيف الثالث  عم   المشاركيف إذ أكد

يف اإلعتبار أهمية تكافؽ هذ  خذ بعكاألكما نص الدستكر ، األحزاب االجتماع كتشكيؿ  االردنييف في
كتمعيؿ دكر  ، ك خممية الحالة الحزبية في األردف ،القكانيف مق ركح الدستكر األردني كم مكن 

 ، اإلجتماعات  نتخابات ك كاإل األحزاب كتناكلكا العالقة بيف  قانكف  ، منظمات المجتمق المدني
شارككف عدد مف التكويات التي ينبغي لطمبة الجامعات ،كقدـ الم ك ركرة تعزيز الكعي السياسي 

عدد المؤسسيف لمحزب السياسي كما عدد المحافظات ك  عدـ تحديد :عتبار منها يعيف اإلف تؤخذ أ
لألردنييف حؽ االجتماع  مف  : )مف الدستكر األردني كالتي تنص (1،2)بند  16المادة   جا  في

السياسية عم  أف  تككف غايتها  األحزاب لألردنييف الحؽ في تأليؼ الجمعيات ك ك .حدكد القانكف 
قانكني ليتـ ك ق مقترح كاف  ،( .مشركعة ككسائمها سممية كذات نظـ ال تخالؼ أحكاـ الدستكر 

عورم ديمقراطي مف شأن  أف  يساهـ  في تطكيرالمسيرة الديمقراطية ك اف  األحزاب ك  اإلجتماعات  
بعض المكاد المتعمقة بالعقكبات  كأف تنقؿ ،حزبييتـ اشراؾ طمبة الجامعات في العمؿ السياسي كال

ك اف يؤخذ بعيف االعتبار تعديؿ ،ال  قانكف العقكبات االردني  األحزاب ك  اإلجتماعات  مف قانكني 
ستثنا  النقابات العمالية مف قانكف إبعض الموطمحات كالعبارات الم ما ة غير المحددة ، ك عدـ 

بما ينسجـ مق  األحزاب كحؽ تشكيؿ  ، كحؽ االجتماع، حؽ النشاط السمميك ،  اإلجتماعات  
 .الدستكر 

بػػيف مختمػػؼ  مشػػتركان  يشػػكؿ مطمػػب تعػػديالت التشػػريعات الناظمػػة لمحيػػاة السياسػػية فػػي االردف قاسػػمان ك 
الخطط كالسياسات كالبرامج الكطنية الراميػة الػ  تعزيػز حقػكؽ اإلنسػاف كحمايتهػا ، كقػد اشػتممت العديػد 

عمػػ  العديػػد مػػف المكجبػػات كالمعػػايير  1991يػػة الرسػػمية منػػذ الميثػػاؽ الػػكطني لسػػنة مػػف الكثػػائؽ الكطن
التػػي يمكػػف تبنيهػػا أك يتكجػػب مراعاتهػػا ل ػػماف حريػػة ممارسػػة الحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية ، كقػػد تمػػت 

مثػػػػؿ قػػػػانكف الجمعيػػػػات كقػػػػانكف  ،( المتعمقػػػػة بالحريػػػػات العامػػػػة)بالمعػػػػؿ مراجعػػػػة عػػػػدد مػػػػف التشػػػػريعات 
كتػػـ  ك ػػق قػػانكف ل ػػماف حريػػة الحوػػكؿ عمػػ  ، العامػػة  اإلجتماعػػات  السياسػػية كقػػانكف  األحػػزاب 

المعمكمات ، اال أن  بقيت هذ  القكانيف بويغتها النهائية تحػكم العديػد مػف النقػاط كالبنػكد التػي ال زالػت 
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راط السياسػػية مػػف اإلنخػػ األحػػزاب عائقػػا أمػػاـ تطػػكير العمػػؿ الحزبػػي كاإلوػػالح السياسػػي الػػذم يمكػػف 
 .   كالمشاركة

كفي الخالوات التحميمية ألبرز المالحظات عم  القػكانيف الناظمػة لمحريػات العامػة كالحقػكؽ السياسػية 
العامػػة كمػػا تػػـ اسػػتجالؤها مػػف خػػالؿ  اإلجتماعػػات  السياسػػية ك  األحػػزاب كمنهػا عمػػ  األخػػص قػػانكني 

بحقػكؽ االنسػاف إ ػافة الػ  ككذلؾ مالحظات جهات دكلية مختوة ،مختمؼ جماعات العمؿ الكطنية 
وػػػؼ الػػػذهني التػػػي نظمهػػػا مركػػػز البػػػديؿ إلسػػػتطالع أفكػػػار كمكاقػػػؼ المختوػػػيف عسمسػػػمة جمسػػػات ال

كالمشتغميف في العمؿ العاـ تجد أف هناؾ قكاسـ مشتركة بػؿ نقػائص مشػتركة بػيف تمػؾ التشػريعات تحػد 
لنظػػاـ القػػانكني الػػكطني ، مػػف قػػدرتها عمػػ   ػػماف حريػػة التمتػػق بػػالحقكؽ السياسػػية المعتػػرؼ بهػػا فػػي ا

 :لعؿ ابرزها 
  

 : معايير الدكلية عات الكطنية ال زالت بعيدة عف الأف التشري -
 :زيادة القيكد التشريعية عم  ممارسات الحقكؽ مقارنة بمراحؿ سابقة  -

أف التشريعات الكطنية لـ تراعي التطكرات التي طرأت  فػي مختمػؼ الحقػكؿ كالمجػاالت كأثرهػا  -
 : حقكؽ عم  طبيعة ال

 
تكظيمػػا لممعػػايير الدكليػػة ذات الوػػمة كمػػا ت ػػمنها العهػػد  فلػػذا فقػػد ت ػػمف كػػال مػػف مشػػركعي القػػانكني

الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػػية كتعميقػػات المجنػػة المعنيػػة بالعهػػد المػػذككر كمػػا حروػػنا فػػي 
اردة فػي القػكانيف النافػذة بنا  نوكص المشػركعيف عمػ  إزالػة اك التخميػؼ مػف حػدة القيػكد التشػريعية الػك 

كمػػف  األحػػزاب كبحريػػة تكػػكيف  ، كالتػػي ثبػػت بكاقػػق الممارسػػة انهػػا تعرقػػؿ حريػػة التمتػػق بحػػؽ االجتمػػاع
كقيػػػد ع ػػػكية الحػػػزب ، العامػػػة   اإلجتماعػػػات  ذلػػػؾ قيػػػد الحوػػػكؿ عمػػػ  مكافقػػػة مسػػػبقة عمػػػ  عقػػػد 

 .السياسي بمف أتـ الحادية كالعشريف سنة 
ف االعتبػػػار التكوػػػيات كالمقترحػػػات التػػػي ت ػػػمنتها البيانػػػات كاإلعالنػػػات كمػػػا أخػػػذ المشػػػركعاف بعػػػي  

قميميػػػة ككطنيػػػة متعمقػػػة بحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كخوكوػػػا حريػػػة االجتمػػػاع  الوػػػادرة عػػػف مػػػؤتمرات دكليػػػة كاي
 األحػػزاب كمػػف ذلػػؾ  الجكانػػب المتعمقػػة بحريػػة تكػػكيف  ،كحريػػة تكػػكيف الجمعيػػات كحريػػة الػػرأم كالتعبيػػر

نماق  كحرية التمكيؿ مق األ  . ..خذ بمبدأ الرقابة الالحقة عم  موادر التمكيؿ كاي
عمػػػ  أف هػػػذا المشػػػركع  إذ يؤكػػػد عمػػػ  حقيقػػػة التػػػرابط بػػػيف حقػػػكؽ اإلنسػػػاف المختممػػػة فأنػػػ  يتطمػػػق الػػػ  
استكماؿ مراجعػة كتعػديؿ قػكانيف أخػرل تتعمػؽ بحقػكؽ اإلنسػاف اإلساسػية مثػؿ قػانكف اإلنتخػاب لمجمػس 
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ؿ عمػػػ  المعمكمػػػات كقػػػانكف الجمعيػػػات كقػػػانكف منػػػق الجػػػرائـ ، كقػػػانكف النػػػكاب ، كقػػػانكف حػػػؽ الحوػػػك 
كاإلسػػػراع ياوػػػدار عػػػدد مػػػف األنظمػػػة التنميذيػػػة التػػػي يقت ػػػيها التطبيػػػؽ السػػػميـ  ،محكمػػػة أمػػػف الدكلػػػة 

 .كهك ما يأمؿ مركز البديؿ مف استكمال  خالؿ الشهكر القادمة ،كالمنوؼ لتمؾ القكانيف 
 
 
 
 
 

العامة   اإلجتماعاتمشروع قاوون   

 

 مقترح البىاء العام

 

:ملخص تعريفي   

 

:يتضمه مشروع القاوون المقترح المسائل التالية   

 

الزأك٘ذ ػلٔ حرٗخ هوبرسخ حق االجزوبع  ّرراثطَ هعغ ي٘عرٍ هعي حقعْن اإلً عبى  -
 .ّالحرٗبد األسبس٘خ ّالؼبهخ 

 .رخف٘ف القْ٘د القبئوخ حبل٘ب ػلٔ حق االجزوبع / رفغ  -

الؼبهخ رقْم ػلٔ هجبدئ  اإلجزوبػبد  خ ّهقجْلخ  لزٌظ٘ن ػقذ ّضغ ضْاثط هؼقْل -
الزق٘٘عععذ  ّ الوٌعععغ ُعععْ (  )األصعععإل اإلثبحعععخ ّحرٗعععخ الزوزعععغ ثعععبلحق دّى  ٕ ق٘عععْد )

االسععزاٌبء العع ٕ ال ٗاععْو اللاععْء عل٘ععَ اال ػٌععذ ال ععرّرح الق ععْٓ الزععٖ ٗحععذد 

بئ٘خ هخز خ هؼ٘برُب الزشرٗغ ّٗخ غ رطج٘قِب لرقبثخ هجبشرح ّفؼبلخ هي ُ٘ئخ ق 
 ... (ّه زقلخ  

ّرحذٗذ  دّار ّّاججبد  اإلجزوبػبد  األخ  ثأسلْة اإلشؼبر كْس٘لخ لزٌظ٘ن ػقذ  -

 .كبفخ األطراف ّالاِبد الوؼٌ٘خ 
 .ؼرٗف ّجْاًت الزٌظ٘ن ّالرقبثخ زػي االجزوبع فٖ ال( الوظبُرح)رفرٗذ الو ٘رح  -

بالد هحذدح رعزن ّفعق الؼبهخ  ّ رٌظ٘ن الو ٘راد ثح اإلجزوبػبد  ح ر هٌغ ػقذ  -

عجراءاد ّقراراد سرٗؼخ ّّاضحخ ّه ججخ ّقبثلخ للطؼي  هبم الق عبء دّى  ٗعخ 
 .قْ٘د  ّ ػْائق 

 
 

 مقترح مشروع



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 العامة اإلجتماعات  قانون 
 

 :التسمية والنفاذ -1المادة
لجريػدة كيعمػؿ بػ  مػف تػارير نشػر  فػي ا(  ....العامػة لسػنة  اإلجتماعػات  قػانكف ) يسم  هذا القانكف  

 .الرسمية
 
 :تعريفات  -2المادة 
يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في هذا القانكف المعاني المخووػة لهػا ادنػا  مػا لػـ تػدؿ  

- :ذلؾ القرينة عم  غير
 .كزير الداخمية :الوزير

 .المحافظ اك المتورؼ اك مدير الق ا  :الحاكم االداري
 .ة المحافظة اك رئيس القسـ االمني في مركز المكا  اك الق ا مدير شرط :مديــــر الشرطــــة
للزؼج٘عر ػـعـي  ٕ ّقذ ّفٖ  ٕ  هكعبى داخعإل اراضعٖ الوولكعخ كإل راوغ لألفراد فــٖ  :االجتماع العــام

هــ بئإل ســ٘بسـ٘خ  ّ اجزوبػ٘خ  ّ اقز بدٗخ ّي٘رُب هعي ه عبئإل رِعن الوعْاطٌ٘ي ّهْاقفِن هي   آرائـِن

 ةشػػمؿ  لمظػػة االجتمػػاع المػػؤتمر كالنػػػدك ت ك .دّى دػععْحبر٘ععخ ّٗاععْو لِعععن ح ععْرٍ هععْرُن الح٘فععٖ  
كالمهرجاف كالحمؿ كالمسير   كغيرها مػف أشػكاؿ أألنشػطة التػي  يػتـ عقػدها لبحػث أمػر عػاـ  ةكالمحا ر 

. 
انتقػػاؿ حػػؽ االجتمػػاع مػػف مكػػاف الػػ  سخػػر  ػػمف خػػط  سػػير محػػدد مسػػبقا كهػػدؼ كا ػػ   :المســيرة 

حقػػػكؽ ببير عػػػف اءرا  كالمكاقػػػؼ مػػػف الق ػػػايا العامػػػة كاألحػػػداث العالميػػػة المػػػؤثرة معمػػػف متعمػػػؽ  بػػػالتع
 .االنساف ، كتعتبر لمظة تظاهرة كمظاهرة مرادفات لكممة مسيرة حيثما كردت 

 
 :وتنظيم المسيرات  اإلجتماعات  حرية الحق :  3المادة 

بكافػػػػػة أنكاعهػػػػػا  راتكتنظػػػػػيـ المسػػػػيرات كالتظػػػػػاه العامػػػػػة اإلجتماعػػػػات  لالردنيػػػػيف حػػػػػؽ عقػػػػػد  - أ
 .كغاياتها 

شػػخص طبيعػػي أك اعتبػػارم يػػدعك لعقػػد اجتمػػاع عػػاـ أك تنظػػيـ مسػػيرة أف  عمػػ  كػػؿ جهػػة أك  - ب
يقػدـ إشػعارا خطيػػا لمحػاكـ اإلدارم المنػػكم عقػد االجتمػػاع فػي منطقػػة عممػ  قبػػؿ اربػق كعشػػريف 

 .ساعة عم  األقؿ مف مكعد االجتماع 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

قػػدـ طمبػػا لمحػػاكـ االدارم المنػػكم تنظػػيـ المسػػيرة فػػي عمػػ  كػػؿ جهػػة تػػدعك لتنظػػيـ مسػػيرة أف ت -ج
  بيػاف إسػـ مػمنطقة عمم  قبؿ ثالثة أيػاـ عمػ  األقػؿ مػف مكعػد المسػيرة عمػ  أف يشػتمؿ الطمػب ع

الجهػػة الداعيػػة لتنظػػيـ المسػػيرة ، كالهػػدؼ مػػف تنظيمهػػا كخػػط سػػيرها كمػػدتها بمػػا ال يزيػػد عػػف سػػتة 
 .ساعات 

لمسػػجميف أك المرخوػػيف عقػػد اجتماعػػاتهـ فػػي أم مكػػاف يحػػؽ لكافػػة األشػػخاص االعتبػػارييف ا - د
كدكف حاجػػػػػة إلم إشػػػػػعار إف كػػػػػاف ح ػػػػػكر االجتمػػػػػاع مقوػػػػػكرا عمػػػػػ  أع ػػػػػائها كمنتسػػػػػبيها 

 .كمستخدميها 

هػ كما يحؽ لكافة اإلشخاص اإلعتبارييف المسػجميف أك المرخوػيف عقػد أم أجتمػاع كتكجيػ  دعػكة 
تػػـ عقػػد اإلجتمػػاع داخػػؿ مقراتهػػا أك فركعهػػا عامػػة لمجمهػػكر لح ػػكر  دكف حاجػػة إلم إشػػعار إذا 

 ... 
يعتبػػػػر اعتوػػػػاـ المكظمػػػػكف العمكميػػػػكف أك المسػػػػتخدمكف فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص اجتماعػػػػا بػػػػالمعن   -ك

المقوػػكد فػػي هػػذا القػػانكف لغايػػات كجػػكب تقػػديـ اإلشػػعار  مػػف خمسػػة أشػػخاص عمػػ  األقػػؿ عمػػ  يػػتـ 
عػػة لهػػا كأف يكػػكف الهػػدؼ مػػف األعتوػػاـ حػػث أيػػا مػػف المرافػػؽ التاب كأاالعتوػػاـ داخػػؿ امػػاكف عممهػػـ 

أوحاب القرار عم  اإلستجابة لمطالبات مشػركعة متعمقػة بظػركؼ العمػؿ أك مقت ػيات العػيش الكػريـ 
 .كمف تمثمها أالمعتومة لممئة 
 

 :العامة وتنظيم المسيرات  اإلجتماعات  أحكام عقد 
 : 4المادة

مكقعػا مػف الشػخص  بثالثػة ايػاـ عمػ  االقػؿ ئهػاإلجراتنظيـ المسيرة قبؿ المكعػد المعػيف  طمبيقدـ  -أ 
، النقابػات ، اإلتحػػادات ، الجمعيػات المسػػجمة كفػػؽ  األحػػزاب : الممػكض قانكنػػا بتمثيػؿ الهيئػػات التاليػة 

أحكػاـ قػػانكف الجمعيػػات النافػػذ ، التحالمػػات كالشػػبكات بػيف منظمػػات المجتمػػق المػػدني شػػريطة أف تكػػكف 
كمػا يحػؽ .أعالنهػا أسػما  األشػخاص الػذيف يمثمػكف التحػالؼ أك الشػبكة معمنة مسبقا كمحدد في كثيقػة 

 . لخمسيف مكاطنا عم  األقؿ أيا كانت وماتهـ أف يتقدمكا بطمب تنظيـ المسيرة 
يتكجػػب ت ػػميف الطمػػب اسػػما  الطػػالبيف كعنػػاكينهـ كتػػكاقيعهـ كالغايػػة مػػف االجتمػػاع اك المسػػيرة    -ب

 .كمكاف ك زماف أم منهما
 : 5المادة  



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

تحديػد مكقمػ  مػف اإلشػعار أك الطمػب خػالؿ أربػق كعشػريف سػاعة مػف تقديمػ   اإلدارمعم  الحػاكـ   -أ
 ..كفي جميق األحكاؿ قبؿ مدة ال تقؿ عف أربق كعشريف ساعة مف ميعاد عقد االجتماع أك المسيرة 

ف فيهػػا عمػػ  مػػف وػػدرت الػػيهـ المكافقػػة عمػػ  عقػػد االجتمػػاع اك تنظػػيـ المسػػيرة كعمػػ  المشػػتركي  -ب
كتنظػػػيـ المسػػػيرات كذلػػػؾ  اإلجتماعػػػات  عػػػف الػػػكزير المتعمقػػػة بتنظػػػيـ عقػػػد  التقيػػد بالتعميمػػػػػات الوػػػادرة

 .تحت طائمة المسؤكلية القانكنية 
 
 : 6المادة 
يتخػػػذ الحػػػاكـ االدارم اثنػػػا  انعقػػػاد االجتمػػػاع اك القيػػػاـ بالمسػػػيرة جميػػػق التػػػدابير كاالجػػػرا ات االمنيػػػة  

م  االمػػػػف كالنظػػػػاـ كحمايػػػػة االمػػػػكاؿ العامػػػػة كالخاوػػػػة ، كلػػػػ  تكميػػػػؼ االجهػػػػزة ال ػػػػركرية لممحافظػػػػةع
 .المهاـ المرتبطة ب  اك قكات االمف العاـ لمقياـ بهذ 

  : 7المادة  
لمحػاكـ االدارم االمػر بمػض االجتمػػاع اك تمريػؽ المسػيرة بالطريقػة التػػي يراهػا مناسػبة اذا خػػرج  - أ

اذا كقػػق فػػي االجتمػػاع اك أك  .محػػددة الم منهمػػاعػػف الغايػػات ال االجتمػػاع اك خرجػػت المسػػيرة
بػػاالمف العػػاـ اك النظػػاـ العػػاـ اك حوػػؿ ا ػػرار بػػالغير اك بػػاالمكاؿ العامػػة اك  إخػػالؿالمسػػيرة 

 .الخاوة، يتحمؿ المسببكف لال رار المسؤكلية الجزائية كالمدنية 
ال تزيػد عػف األربػق لمحاكـ اإلدارم أف يقرر منػق عقػد اإلجتمػاع أك تنظػيـ المسػيرة خػالؿ مػدة   - ب

كالعشػػريف سػػاعة التاليػػة لتقػػديـ الطمػػب أك تمقػػي اإلشػػعار إذا تبػػيف لػػ  بعػػد تحريػػات يجريهػػا أف 
اإلشعار أك الطمب غير مقدـ  مف المدة المحددة في هذا القػانكف أك أف أيػا منهمػا ال يشػتمؿ 

ط سػػػير عمػػػ  المعمكمػػػات الكاجػػػب ت ػػػمينها أك أذا كػػػاف زمػػػاف أك مكػػػاف عقػػػد اإلجتمػػػاع أك خػػػ
المسػػيرة مػػف شػػأن  عرقمػػة حريػػة التنقػػؿ أك اإلخػػالؿ بػػاألمف العػػاـ أك الحػػاؽ ال ػػرر بػػاألمالؾ 
العامػػة أك الخاوػػة أك األ ػػرار بموػػال  فئػػة مػػف النػػاس سػػبؽ لهػػا أف أبمغػػت الحػػاكـ اإلدارم 
أعترا ػػها عمػػ  عقػػد اإلجتمػػاع أك تنظػػيـ المسػػيرة ألسػػباب معقكلػػة تقػػكـ عمػػ  حمايػػة موػػال  

 . مشركعة

إذا انق ػت مػػدة اءربػق كعشػػريف سػاعة المنوػػكص عميهػا فػػي المقػرة اعػػال  دكف أم اعتػػراض  -ج
أك قػػرار بػػالمنق مػػف جانػػب الحػػاكـ اإلدارم اعتبػػر اإلجتمػػاع أك المسػػيرة مشػػركعا دكف حاجػػػة ألم 
شػػهار عقػػد اإلجتمػػاع أك  إشػػعار أك خطػػاب ، كيكػػكف مػػف حػػؽ الجهػػة المنظمػػة تكجيػػ  الػػدعكات كاي

 . كسائؿ اإلعالـ  المسيرة بمختمؼ
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هػػػ عمػػػ  الحػػاكـ االدارم اتخػػػاذ كافػػة التػػػدابير كاالجػػػرا ات لتسػػهيؿ عقػػػد االجتمػػاع كحمايػػػة المجتمعػػػيف 
كاألمػػػالؾ العامػػػة كالخاوػػػة بالتعػػػػاكف كالتنسػػػيؽ مػػػق مػػػػدير الشػػػرطة كمػػػف يمػػػػـز مػػػف الجهػػػات الرسػػػػمية 

 .المختوة 
 اإلجتماعػػػػات  اع محػػػػددة مػػػػف لمػػػػكزير كبمقت ػػػػ  تعميمػػػػات يوػػػػدرها لهػػػػذ  الغايػػػػة اسػػػػتثنا  انػػػػك  - ك

أك الغايػة عمػ  عقػدها نظػرا الف طبيعتهػا  المكافقػة المسػبقةاإلشػعار أك مػف شػرط  تظاهراتكال
 .ال تستدعي ذلؾالمتكخاة منها 

تكػػػكف كافػػػة القػػػرارات الوػػػادرة عػػػف الػػػكزير أك الحػػػاكـ اإلدارم باإلسػػػتناد لهػػػذا القػػػانكف قابمػػػة  - م
 ذم مومحة خالؿ شهر مف تارير تبمغها  لمطعف أماـ محكمة العدؿ العميا مف كؿ

 . كعم  المحكمة أف تموؿ في الطعف خالؿ مدة ال تزيد عف شهر مف تارير قيد الطعف لديها 
 

 :المخالفات والعقوبات :  8المادة
 

ال تقاـ دعكل الحؽ العاـ  د أم مف الداعيف لعقػد اإلجتمػاع أك المنظمػيف أك المجتمعػيف اإل  - أ
 :في األحكاؿ التالية 

 .إذا تـ عقد اإلجتماع دكف مراعاة اإلجرا ات التي رسمها هذا القانكف  -1
إذا وػػدر خػػالؿ اإلجتمػػاع أيػػا مػػف أفعػػاؿ ( المػػدعي الشخوػػي)بنػػا ا عمػػ  شػػككل المت ػػرر  -2

 .الذـ أك القدح أك إتالؼ األمكاؿ الخاوة 

بنػػػا ا عمػػػػ  طمػػػػب مػػػف الحػػػػاكـ اإلدارم المخػػػػتص كبعػػػد تحقيقػػػػات يجريهػػػػا إذا نجػػػـ عػػػػف عقػػػػد  -3
 . إلجتماع أ رار باألمكاؿ العامة ، أك عرقمة لحرية التنقؿ ا

  
يعاقب كؿ مف يخالؼ احكاـ هذا القانكف بػالحبس مػدة ال تقػؿ عػف شػهر كال تتجػاكز ثالثػة اشػهر  -ب 

 .دينار كال  تتجاكز الؼ دينار اك بكمتا هاتيف العقكبتيف اك بغرامة ال تقؿ عف مائتي
 
 

 : 9المادة 
 .هذا القانكف أحكاـالالزمة لتنميذ  األنظمة إودارا  لمجمس الكزر    -أ 
 .الوادرة بمقت ا  كاألنظمةهذا القانكف  أحكاـالتعميمات الالزمة كفؽ  إوداركلمكزير    -ب
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 : 11المادة 
 .كما طرأ عمي  مف تعديالت  2004لسنة ( 7)العامة رقـ  اإلجتماعات  يمغ  قانكف  

 :  11المادة 
 .هذا القانكف أحكاـا  مكممكف بتنميذ رئيس الكزرا  كالكزر 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 2117لسنة  19السياسية رقم  األحزاب قانون مشروع مقترح معدل ل
 

 :األسباب الموجبة  
كمنهػػػػا الحػػػػؽ فػػػػي تكػػػػكيف كممارسػػػػتها،  ػػػػماف حريػػػػة التمتػػػػق بػػػػالحقكؽ السياسػػػػية  -

 .كحرية االن ماـ إليها  لكؿ المكاطنيف دكف أم قيد أك شرط  األحزاب 

ماف عػػدـ تعػػارض القػػانكف مػػق الدسػػتكر األردنػػي نوػػان كركحػػان كمػػف هنػػا يمكػػف  ػػ -
مػف ) ( القكؿ اف تحديد عػدد المؤسسػيف ، كعػدد المحافظػات يتعػارض مػق المػادة 

الدستكر ، لذلؾ البد مف الموؿ بيف التمكيؿ كالتأسػيس  حيػث يخ ػق األكؿ الػ  
حػػػزب ككجػػػكد  فػػػي نظػػػاـ حػػػكافز مػػػف بينهػػػا عػػػدد المؤسسػػػيف كالعػػػدد االجمػػػالي لم
 . محافظات عدة كجماهيرية كمستكل ح كر المرأة كالشباب في  

 ركرة تعريؼ الجريمة السياسية كذلؾ نظرا لخمك التشريعات الكطنية مػف تعريػؼ  -
رغـ الػنص عميػة فػي العديػد مػف التشػريعات ،كا   كمحدد لهذا النكع مف الجرائـ 
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عػا مػف ممارسػة الحقػكؽ السياسػية كباعتبار أف الحكـ بجريمة سياسػية ال يعتبػر مان
 ...  كالجمعيات  األحزاب مثؿ الحؽ في االنتخاب كالترشي  كع كية 

سنة  18سنة إل   21الحزب السياسي مف  كاإلن ماـ ال  ع كيةالتخميض سف  -
ل ػػماف اشػػتراؾ كافػػة المػػكاطنيف البػػالغيف فػػي ممارسػػة الحقػػكؽ السياسػػية دكف أم 

 .تمييز 

تػػػي يمكػػػف لمحػػػزب تمقيهػػػا مػػػف موػػػادر أردنيػػػة سػػػكا  مػػػف زيػػػادة حجػػػـ التبرعػػػات ال -
 .أع ائ  أك مف غير األع ا  

 ػػمف محظػػكرات عػػدـ ( النػػكع اإلجتمػػاعي)التمييػػز بسػػبب الجػػنس عػػدـ   ػػركرة -
 .فقرة ب  3جكاز تأسيس الحزب السياسي الكاردة في المادة 

كتقمػػيص مػػدة  ، زيػػادة مػػدة عمػػؿ الحػػزب قيػػد التأسػػيس مػػف سػػتة أشػػهر إلػػ  سػػنة -
باعتبػار أف مػدة .ادة تقديـ طمب تػرخيص حػزب قيػد التأسػيس إلػ  ثالثػة أشػهر إع

السػػتة أشػػهر المنوػػكص عميهػػا فػػي القػػانكف الحػػالي غيػػر كافيػػة السػػتكماؿ شػػركط 
 .التأسيس الكاردة في القانكف 

االلتػزاـ بعقػد مػؤتمر عػاـ دكرم اك مػا يعادلػ  حسػب النظػاـ تعديؿ المدة في شػرط  -
كتػرؾ الخيػار لمحػزب  ، ف إلػ  أربػق سػنكات كحػد أقوػ لمحزب مػف سػنتي الداخمي

 ، فػػػي تحديػػػػد مػػػػدة دكريػػػة االنعقػػػػاد كمطابقػػػػة هػػػػذ  المػػػدة مػػػػق االنتخابػػػػات النيابيػػػػة
عػادة تقيػيـ برامجػ  كسياسػات   باعتبارها محطة مهمة في مسيرة الحػزب السياسػي كاي

عطائهػا الكقػت الكػافي لتنميػذ خططهػا ك  عادة انتخاب القيادات الحزبية كاي برامجهػا كاي
. 

 

  األحػػزاب كمػػا يقتػػرح المشػػركع تشػػكيؿ هيئػػة كطنيػػة مسػػتقمة لإشػػراؼ عمػػ  شػػؤكف  -
كمػػػػا ات إ ػػػػافة إلػػػػ   الحككمػػػػة ،يمكػػػػف أف ت ػػػػـ فػػػػي ع ػػػػكيتها ممثمػػػػيف عػػػػف 

 .كبرلمانيكف كق اة سابقكف  كمنظمات أهمية
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 2117لسنة  19السياسية رقم  األحزاب قانون مشروع مقترح معدل ل
 

 :التسمية والنفاذ :  المادة األولى
 19، كيقػرأ مػق القػانكف رقػـ  2009لسػنة  السياسػية األحزاب معدؿ  لقانكف  قانكف) يسم  هذا القانكف 

كيعمػؿ بػ  مػف تػػارير نشػر  فػي الجريػػدة  كيعػرؼ فيمػػا يمػي بالقػانكف األوػػمي  (كتعديالتػ   2007 لسػنة 
 . الرسمية

 
 :المادة الثانية 

ألؼ مف جماعة مف االردنيػيف كفقػا لمدسػتكر بقوػد المشػاركة فػي الحيػاة الحزب كؿ تنظيـ سياسي يت. أ
كيعمػؿ بكسػائؿ  كالمدنيػة  العامػة ، كتحقيػؽ اهػداؼ تتعمػؽ بالشػؤكف السياسػية كاالقتوػادية كاالجتماعيػة

 .مشركعة كسممية
ف هػي الجػػرائـ المنوػكص عميهػا فػػي البػاب األكؿ مػف الكتػػاب الثػاني مػف قػػانك : الجريمػة السياسػية . ب

 العقكبات كأية جريمة يككف هدفها أك باعثها سياسي
يؤسػػس الحػػزب عمػػ  اسػػػاس المكاطنػػة دكف تمييػػز عمػػ  ام اسػػػاس طػػائمي اك عرقػػي اك فئػػػكم اك . ج 

 . اك االوؿ اك الديف اإلجتماعيالنكع التمرقة بسبب 
 

 

 :الثالثة المادة 

  . عي اليها كفقا الحكاـ القانكفالسياسية كاالنتساب الطك  األحزاب لالردنييف الحؽ في تأليؼ . أ

 . لمحزب الحؽ في المشاركة باالنتخابات في مختمؼ المكاقق كالمستكيات. ب

 
 : المادة الرابعة 

 

شػػخص ممػػف تتػػكافر فػػيهـ الشػػركط  مئػػةيجػػب اف ال يقػػؿ عػػدد االع ػػا  المؤسسػػيف الم حػػزب عػػف . أ
 : التالية
 . مف عمر  الثامنة عشراكمؿ اف يككف قد . 1

 . يككف اردنيا منذ عشر سنكات عم  االقؿ اف .2
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اف ال يكػػػكف محككمػػػا بحكػػػـ قطعػػػي مػػػف محكمػػػة مختوػػػة بجنايػػػة اك بجنحػػػة مخمػػػة بالشػػػرؼ اك . 3
 . ما لـ يكف قد رد الي  اعتبار ( عدا الجرائـ ذات الومة السياسية) باالخالؽ العامة 

 . ا عادة في المممكةاف يككف متمتعا باالهمية المدنية كالقانكنية الكاممة كمقيم .4
 . اف ال يككف ع كا في ام حزب اك تنظيـ سياسي اخر اردني اك غير اردني .5

 . اف ال يككف مف المنتسبيف لمقكات المسمحة االردنية اك االجهزة االمنية اك الدفاع المدني .6

 . اف ال يككف قا يا .7

  

تأسػيس حػزب ، التقػدـ لمػكزير بالمبػادئ يجكز لعشرة مػف االردنيػيف عمػ  االقػؿ مػف الػراغببيف فػي  .1ب
كاالفكار االكلية لمحزب ، كلمػكزير المكافقػة عمػ  ممارسػة انشػطتهـ السياسػية التح ػيرية كالتػركيج لهػذ  

اف يتقػػدمكا بطمػػب التأسػػيس عنػػد اسػػتكماؿ الشػػركط المنوػػكص عميهػػا فػػي هػػذا القػػػانكف االفكػػار عمػػ  
 . كافقةتارير تمؾ الم مف سنة كخالؿ مدة ال تزيد عم  

مػف هػذ  المقػرة ، تعتبػر ( 1)اذا لـ تستكمؿ شركط التأسيس خالؿ المدة المنوكص عميها فػي البنػد  .2
مكافقػػة الػػكزير ممغػػاة كعمػػ  مقػػدمي طمػػب التأسػػيس التكقػػؼ عػػف ممارسػػة انشػػطتهـ كال يحػػؽ لهػػـ التقػػدـ 

 . اشهر مف تارير انتها  تمؾ المدة ثالثةبطمب جديد اال بعد انق ا  

 
 : الخامسة  المادة

 : يجب اف يت مف النظاـ االساسي لمحزب ما يمي

 

 .اسـ الحزب كشعار  عم  اف ال يككف اسم  كشعار  مشابها السـ كشعار ام حزب اردني اخر. أ

عنػػػكاف المقػػػر الرئيسػػػي لمحػػػزب كعنػػػاكيف مقػػػار  المرعيػػػة اف كجػػػدت ، عمػػػ  اف تكػػػكف هػػػذ  المقػػػار . ب
ال يكػػػكف ام منهػػػا  ػػػمف مقػػػر ام مؤسسػػػة عامػػػة اك خيريػػػة اك جميعهػػػا داخػػػؿ المممكػػػة كمعمنػػػة ، كاف 

  . دينية اك تعميمية اك نقابية

  . المبادئ التي يقكـ عميها الحزب كاالهداؼ التي يسع  اليها  ، ككسائؿ تحقيقها. ج

  . شركط الع كية في الحزب كاجرا ات االن ماـ الي  بما يتمؽ مق احكاـ هذا القانكف. د

ؼ هيئػػػػات الحػػػزب كاختيػػػػار قياداتػػػػ  كتنظػػػػيـ عالقتػػػ  باع ػػػػائ  كمباشػػػػرت  النشػػػػطت  اجػػػػرا ات تػػػػألي. هػػػػ
كتحديػػػد االختواوػػػات السياسػػػية كالتنظيميػػػة كالماليػػػة كاالداريػػػة الم مػػػف هػػػذ  الهيئػػػات كاليػػػات اجػػػرا  

  . انتخابات دكرية عم  اساس ديمقراطي لجميق مستكيات هذ  الهيئات كالقيادات



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

محػػزب كقكاعػػد تنظػػػيـ شػػؤكن  الماليػػة بمػػػا فػػي ذلػػؾ اجػػػرا ات وػػرؼ امكالػػػ  تحديػػد المػػكارد الماليػػػة ل. ك
  . كاعداد مكازنت  كاقرارها كاكج  انماقها

كتنظػيـ توػمية امكالػ  كالجهػة  األحػزاب اجرا ات الحؿ االختيارم لمحزب اك اندماج  مػق غيػر  مػف . ز
  . التي تؤكؿ اليها هذ  االمكاؿ

رم اك مػا يعادلػ  حسػب النظػػاـ الػداخمي لمحػزب شػريطة اف ال تزيػػد االلتػزاـ بعقػد مػؤتمر عػػاـ دك . 1. ح
   .عم  االكثراربق سنكات  المدة الماومة بيف كؿ انعقاد عف

    . اقرار المكازنة كالموادقة عم  الميزانية السنكية مف قبؿ الهيئة العامة في الحزب .2   

 . لدستكر كهذا القانكفااللتزاـ بالمبادئ كالقكاعد المنوكص عميها في احكاـ ا. ط

 
 :المادة السادسة 

المؤسسػيف كمرفقػػا بػ  البيانػات كالكثػػائؽ  مػفعشػػرة مػف مكقعػا يقػدـ طمػب تأسػػيس الحػزب الػ  الػػكزير . أ
 : التالية

 

  .  عشرة مف المؤسسيفمف ثالث نسر مف النظاـ االساسي لمحزب مكقعة  .1
االحػكاؿ المدنيػة كالجػكازات لكػؿ كاحػد مػف وكرة مودقة عف البطاقة الشخوية الوادرة عف دائػرة  .2

 . المؤسسيف

  

يقػػكـ المكظػػؼ المخػػتص فػػي الػػكزارة بتسػػمـ طمػػب التأسػػيس كالمعمكمػػات كالكثػػائؽ المرفقػػة بػػ  مقابػػؿ . ب
 . ايواؿ استالـ مبينا في  تارير استالم  الطمب كمرفقات 

 

 :السابعة المادة 
هػػذا  مػػف( 6)مػػف المػػادة ( أ)مػػف المقػػرة ( 1)نػػد البيختػػار المؤسسػػكف العشػػرة المنوػػكص عمػػيهـ فػػي . أ

القانكف ثالثة منهـ ليتابعكا مجتمعيف تقديـ المعمكمات كالكثائؽ ال  الػكزارة كتسػمـ التبميغػات كاالشػعارات 
  . كالكتب نيابة عف جميق المؤسسيف خالؿ مدة تأسيس الحزب

كتكقيعػ  غ ككيميػة كقكعػ  مػذيال باسػم  عم  المكظؼ الذم يتكل  التبميغ اف يدرج بيانا بتارير التبميػ. ب
 . كعم  المكمميف اف يكقعكا بيانا باستالـ التبميغ

 

 :الثامنة المادة 
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لممؤسسيف الممك يف حؽ سحب ام كثػائؽ اك بيانػات قػدمت مػق طمػب التأسػيس كاالستعا ػة عنهػا . أ
عشػر يكمػا عمػ   بغيرها ، كذلؾ خالؿ مدة تبدأ مف تارير تقديـ طمب التأسػيس كتنق ػي بمػركر خمسػة

  . تارير تبميغ االشعار بتسمـ طمب التأسيس

لمكزير اف يطمب مف المؤسسيف تقػديـ ام اي ػاحات اك كثػائؽ اك بيانػات الزمػة لتنميػذ احكػاـ هػذا .  ب
 . القانكف كذلؾ بكتاب يودر  خالؿ ثالثيف يكما مف تارير تقديـ االشعار بتسمـ طمب التأسيس

الثالثػة المػػذككريف تقػديـ االي ػػاحات كالكثػائؽ كالبيانػػات المطمكبػة خػػالؿ الحػد المؤسسػيف المكممػػيف . ج
اربعػػػة عشػػػر يكمػػػا مػػػف تػػػارير تبمػػػغ كتػػػاب الػػػكزير ، كلمػػػكزير تمديػػػد هػػػذ  المػػػدة لمثمهػػػا بنػػػا  عمػػػ  طمػػػب 

  . المؤسسيف

يوػػػدر المكظػػػػؼ المخػػػػتص اشػػػعارا باسػػػػتالـ هػػػػذ  االي ػػػاحات كالكثػػػػائؽ كالبيانػػػػات مبينػػػا فيػػػػ  اسػػػػـ . د
 . الذم قدمها كتارير تسممها المؤسس

 

 :التاسعة المادة 

اذا كاف طمب تأسيس الحزب مسػتكفيا لمشػركط المنوػكص عميهػا فػي هػذا القػانكف يعمػف الػكزير عػف . أ
تأسػػػيس الحػػػزب خػػػالؿ سػػػبعة ايػػػاـ مػػػف انق ػػػا  سػػػتيف يكمػػػا عمػػػ  تػػػارير تبميػػػغ االشػػػعار بتسػػػمـ طمػػػب 

يكمػػػا مػػػف تػػػارير االشػػػعار بتسػػػمـ االي ػػػاحات التأسػػػيس المسػػػتكفي لمشػػػركط ، اك خػػػالؿ خمسػػػة عشػػػر 
مػف هػذا القػانكف ، كينشػر االعػالف فػي الجريػدة الرسػمية ( 8)كالكثائؽ كالبيانات المشار اليها في المػادة 

 . كفي وحيمتيف يكميتيف محميتيف

( أ)اذا امتنػػق الػػكزير عػػف االعػػالف عػػف تأسػػيس الحػػزب خػػالؿ المػػدة المنوػػكص عميهػػا فػػي المقػػرة . ب
المػػػادة فعميػػػ  اف يبػػػيف اسػػػباب ذلػػػؾ كاف يبمغهػػػا الػػػ  المؤسسػػػيف كفقػػػا لالجػػػرا ات المنوػػػكص مػػػف هػػػذ  

 . عميها في هذا القانكف

 

 :العاشرةالمادة 

مػػػف ( ب)الم مػػف المؤسسػػػيف حػػػؽ الطعػػػف لػػػدل المحكمػػػة فػػػي قػػرار الػػػكزير المشػػػار اليػػػ  فػػػي المقػػػرة . أ
  . تبمغ هذا القرارمف هذا القانكف ، خالؿ ثالثيف يكما مف تارير ( 9)المادة 

اذا قػػررت المحكمػػة الغػػا  قػػرار الػػكزير يعمػػف الػػػكزير عػػف تأسػػيس الحػػزب مػػف تػػارير وػػدكر قػػػرار . ب
 . المحكمة كينشر االعالف في الجريدة الرسمية كفي وحيمتيف يكميتيف محميتيف

 

 :الحادية عشر المادة 
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، قبػػػؿ االعػػػالف عػػػف ع ػػك الم سػػػبب مػػػف االسػػػباب  مائػػػةاذا نقػػص عػػػدد االع ػػػا  المؤسسػػػيف عػػػف 
يطمػػب مػػف الحػػزب توػػكيب ذلػػؾ خػػالؿ مػػدة ال تزيػػد عػػف ، تأسػػيس الحػػزب كفقػػا الحكػػاـ هػػذا القػػانكف 

 . ثالثة شهكر 

 

 :الثانية عشر مادة ال
يحػػؽ لمحػػزب اسػػتخداـ المرافػػؽ العامػػة لمدكلػػة كمقػػار النقابػػات كالجمعيػػات كاألنديػػة بمكافقػػة القػػائميف . أ

 عميها

 . كمباني المؤسسات الدينية كدكر العبادة الم نشاط حزبييحظر استخداـ مقار . ب

 

 :الثالثة عشر المادة 

يتمتق الحزب بعد االعالف عف تأسيس  بالشخوية االعتبارية كال يجػكز حمػ  اك حػؿ قيادتػ  اال كفػؽ . أ
 . احكاـ نظام  االساسي اك بقرار مف المحكمة

نظامػ  االساسػي كيمثمػ  رئيسػ  لػدل الغيػر بمػػا  يتػكل  ادارة شػؤكف الحػزب قيػادة تؤلػؼ كفقػا الحكػاـ. ب
فػػي ذلػػؾ الجهػػات الق ػػائية كاالداريػػة كفػػي حػػاؿ عػػدـ كجػػكد منوػػب رئػػيس حػػزب فػػي نظامػػ  االساسػػي 
يتكل  امين  العػاـ مهػاـ التمثيػؿ ، كلمػرئيس اك االمػيف العػاـ حسػب مقت ػ  الحػاؿ اف ينيػب عنػ  خطيػا 

وػػػػػات  اك ام منهػػػػػا كاف يككػػػػػؿ ام محػػػػػاـ فػػػػػي كاحػػػػػد اك اكثػػػػػر مػػػػػف اع ػػػػػا  القيػػػػػادة لممارسػػػػػة اختوا
 . االجرا ات الق ائية كالقانكنية المتعمقة بالحزب

 

 :الرابعة عشر المادة 
مق مراعاة احكاـ قػانكف المطبكعػات كالنشػر النافػذ الممعػكؿ كام تشػريعات اخػرل ذات عالقػة ، لمحػزب 

ؿ االتوػاؿ لمتعبيػر عػف مبادئػ  اودار مطبكعة دكريػة اك اكثػر كانشػا  مكقػق الكتركنػي كاسػتخداـ كسػائ
 . كسرائ  كاشعار الجهة المختوة بذلؾ

 

 :الخامسة عشر المادة 

مقػػػػار الحػػػػزب ككثائقػػػػ  كمراسػػػػالت  ككسػػػػائؿ اتوػػػػال  موػػػػكنة فػػػػال يجػػػػكز مراقبتهػػػػا اك مػػػػداهمتها اك . أ
  . موادرتها اال بقرار ق ائي

ـر المشػهكد ، اال بقػرار مػف المػدعي ال يجكز تمتيش ام مقر لمحزب ، باستثنا  حالتي التمبس كالجػ. ب
العػػاـ المخػػتص باال ػػافة الػػ  ح ػػكر ممثػػؿ عػػف الحػػزب فػػاذا رفػػض االخيػػر يثبػػت ذلػػؾ فػػي مح ػػر 

  . التمتيش الذم يجرم حينئذ بح كر شاهديف
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 . مف هذ  المادة بطالف التمتيش( ب)يترتب عم  مخالمة المقرة . ج

 
 

 :السادسة عشر المادة 

تمػػد كميػػا فػػي مػػكارد  الماليػػة عمػػ  موػػادر تمكيػػؿ اردنيػػة معركفػػة كمعمنػػة كال عمػػ  الحػػزب اف يع. 1. أ
 . يجكز ل  تقا ي ام مبالغ مالية مقابؿ الخدمات التي يقدمها

لمحزب قبػكؿ الهبػات كالتبرعػات مػف المػكاطنيف االردنيػيف فقػط عمػ  اف تكػكف معركفػة كمعمنػة كاف  .2  
مػف غيػر أع ػا  الحػزب كمائػة ا سػنكيشرة االؼ دينار ال يزيد مقدار ما يقدم  الشخص الكاحد عم  ع

 . ألؼ دينار سنكيا إف كاف المتبرع مف أع ا  الحزب

لمحػػزب اسػػتثمار امكالػػ  كمػػكارد  داخػػؿ المممكػػة بػػالطرؽ التػػي يراهػػا مناسػػبة عمػػ  اف تكػػكف معمنػػة  .3  
 ػػا  كمشػػركعة ، كاف ال يكػػكف الهػػدؼ مػػف ذلػػؾ تحقيػػؽ ام كسػػب اك موػػمحة شخوػػية الم مػػف اع

 . الحزب

 تعم  مقار الحزب مف جميق ال رائب كالرسكـ الحككمية التي تترتب عم  االمػكاؿ غيػر المنقكلػة .4  

. 

لغايػات تطبيػػؽ احكػػاـ قػػانكف العقكبػػات تعتبػػر امػكاؿ الحػػزب بحكػػـ االمػػكاؿ العامػػة كيعتبػػر القػػائمكف . ب
مييف ، كتسػػرم عمػػ  اع ػػا  عمػػ  شػػؤكف الحػػزب كالعػػاممكف فيػػ  لتمػػؾ الغايػػات بحكػػـ المػػكظميف العمػػك 

 . قيادة الحزب االحكاـ القانكنية الخاوة بالكسب غير المشركع

  . لمحزب حؽ ورؼ امكال  عم  الغايات كاالهداؼ المنوكص عميها في نظام  االساسي. ج

 . يكدع الحزب امكال  في البنكؾ االردنية فقط. د
 .رع الخا ق لم ريبةتعم  الهبات كالتبرعات المقدمة لمحزب مف دخؿ المتب. ق

 

 :السابعة عشر المادة 

مػػف امػػكاؿ الخزينػػة كفقػػا  األحػػزاب يػػتـ تخوػػيص بنػػد فػػي المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة لممسػػاهمة فػػي تمكيػػؿ 
السػػس كشػػركط تحػػدد حػػاالت المػػن  اك الحرمػػاف كسليػػات ككسػػائؿ الوػػرؼ بمقت ػػ  نظػػاـ يوػػدر لهػػذ  

 . الغاية

 

 :الثامنة عشر المادة 

عػػرض لممػػكاطف اك مسػػا لت  اك محاسػػبت  اك المسػػاس بحقكقػػ  الدسػػتكرية بسػػبب انتمائػػ  ال يجػػكز الت. أ
  . الحزبي
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 . لمحزب الحؽ في استخداـ كسائؿ االعالـ الرسمية لبياف كجهة نظر  كشرح مبادئ  كبرامج . ب

 

 :  التاسعة عشرالمادة 

عم  الحزب تزكيد الكزير بنسخة مف ميزانيت  كؿ سنة خػالؿ الربػق االكؿ مػف السػنة التػي تميهػا معتمػدة 
 . مف مكتب تدقيؽ حسابات قانكني مرخص ليتـ تدقيقها كاعتمادها مف قبؿ الجهة المعنية

  
 : العشرون المادة 

 

  ، كاف يػػنص عمػػ  ذلػػؾ بشػػكؿ يتعػػيف عمػػ  الحػػزب التقيػػد بالمبػػادئ كالقكاعػػد التاليػػة فػػي ممارسػػة اعمالػػ
 : كا   في نظام  االساسي

 

 . االلتزاـ باحكاـ الدستكر كاحتراـ سيادة القانكف. أ

  . االلتزاـ بمبدأ التعددية السياسية في المكر كالرأم كالتنظيـ. ب 

االلتػزاـ بالمحافظػة عمػ  اسػتقالؿ الػكطف كامنػ  كوػكف الكحػدة الكطنيػة كنبػذ العنػؼ بجميػق اشػػكال  . ج
  . كعدـ التمييز بيف المكاطنيف

 . االلتزاـ بتحقيؽ تكافؤ المرص بيف جميق المكاطنيف عند تكلي المسؤكلية اك المشاركة فيها. د

االلتػػزاـ بعػػدـ االرتبػػاط التنظيمػػي اك المػػالي بػػام جهػػة غيػػر اردنيػػة اك تكجيػػ  النشػػاط الحزبػػي بنػػا  . هػػػ
  . عم  اكامر اك تكجيهات مف ام دكلة اك جهة خارجية

االمتنػػػاع عػػػف التنظػػػيـ كاالسػػػتقطاب الحزبػػػي فػػػي وػػػمكؼ القػػػكات المسػػػمكة كاجهػػػزة االمػػػف كالػػػدفاع . ك
 .المدني كالق ا  اك اقامة تنظيمات عسكرية اك شب  عسكرية بام وكرة مف الوكر

 . المحافظة عم  حيادية المؤسسات العامة اتجا  الكافة في ادا  مهامها. ز

 

 :الحادية والعشرون المادة 
 : عم  الحزب اف يحتمظ في مقر  الرئيسي بالسجالت كالبيانات التالية

 

 . النظاـ االساسي لمحزب. أ

  

  . ع ا  المؤسسيف كاع ا  القيادة كعناكينهـ كمحاؿ اقامتهـالاسما  ا. ب

  . سجؿ قرارات القيادة. ج
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 . سجؿ كاردات الحزب كموركفات  بوكرة ممومة. د

 

 : الثانية والعشرون المادة 
عمػػ  قيػػادة الحػػػزب اخطػػار الػػػكزير بكتػػاب يػػكدع فػػػي ديػػكاف الػػػكزارة مقابػػؿ اشػػعار باالسػػػتالـ بػػام قػػػرار 
يوػػػدر  الحػػػزب بحػػػؿ نمسػػػ  اك اندماجػػػ  اك تغييػػػر ام مػػػف قياداتػػػ  اك ام تعػػػديؿ فػػػي نظامػػػ  االساسػػػي 

 . كذلؾ خالؿ عشرة اياـ مف تارير ودكر القرار اك اجرا  التغيير اك التعديؿ

 

 :ثالثة والعشرون الالمادة 

يعاقػب بػػالحبس مػػدة ال تزيػد عمػػ  سػػنتيف اك بغرامػة ال تتجػػاكز المػػي دينػار اك بكمتػػا هػػاتيف العقػػكبتيف . أ
ردنيػػػة لحسػػػاب الحػػػزب كتوػػػادر تمػػػؾ االمػػػكاؿ لحسػػػاب أ مػػػف تسػػػمـ ام امػػػكاؿ مػػػف ام جهػػػة غيػػػر كػػػؿ

 .الخزينة

  . ـ قانكف العقكباتيعاقب كؿ مف اقاـ تنظيما عسكريا اك شب  عسكرم بمقت   احكا. ب

 

 :الرابعة والعشرون المادة 

يجكز حؿ الحزب بقرار مف المحكمة بنا  عم  دعكل يقدمها الكزير اذا خػالؼ الحػزب ام حكػـ مػف . أ
مػػف الدسػػتكر اك اخػػؿ بػػام حكػػـ جػػكهرم مػػف احكػػاـ هػػذا ( 16)مػػف المػػادة ( 3)ك ( 2)احكػػاـ المقػػرتيف 

بايقػػاؼ الحػػزب عػػف العمػػؿ بنػػا  عمػػ  طمػػب يقدمػػ  الػػكزير  القػػانكف ، كيجػػكز لممحكمػػة اف توػػدر قػػرارا
اليهػا ، كيعتبػػر قػػرار كقػػؼ عمػػؿ الحػػزب ممغػػ  اذا لػػـ يقػػدـ الػػكزير دعػػكل طمػػب حػػؿ الحػػزب خػػالؿ مػػدة 

 . ثمانية اياـ مف تارير تبميغ  ذلؾ القرار

م دعػػكل لمػػكزير اف ينيػػب عنػػ  خطيػػا رئػػيس النيابػػة العامػػة االداريػػة اك احػػد مسػػاعدي  فػػي اقامػػة ا. ب
بمكجػب هػػذ  المػػادة كفػػي تقػػديـ ام طمػػب اك دفػػق تقت ػػي  الػػدعكل اك الطمػػب كالقيػػاـ بجميػػق االجػػرا ات 

 . الالزمة بما في ذلؾ تقديـ البينات كالمرافعات كالتبميغات

 

 :الخامسة والعشرون المادة 

 

 يودر مجمس الكزرا  االنظمة الالزمة لتنميذ احكاـ هذا القانكف

 

 :العشرون السادسة و المادة 

 . 2007لسنة ( 19)السياسية رقـ  األحزاب قانكف  يعدؿ
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 :السابعة والعشرون المادة 

 . رئيس الكزرا  كالكزرا  مكممكف بتنميذ احكاـ هذا القانكف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 (1)الممحؽ 

2004لسنة ( 6)العامة رقـ  اإلجتماعات  قانكف   
 

  -1المادة
كيعمؿ ب  مف تػارير نشػر  فػي الجريػدة (  2001العامة لسنة  اإلجتماعات  قانكف ) يسم  هذا القانكف 

 .الرسمية
  
  

- 2المادة
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يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثمػا كردت فػي هػذا القػانكف المعػاني المخووػة لهػا ادنػا  مػا لػـ تػدؿ 
- :القرينة عم  غير ذلؾ

 .كزير الداخمية: الكزيػر
 .تورؼ اك مدير الق ا المحافظ اك الم:الحاكـ االدارم
 .مدير شرطة المحافظة اك رئيس القسـ االمني في مركز المكا  اك الق ا :مديػر الشرطػػة
 .االجتماع الذم يتـ عقػػد  لبحث امر ذم طابق عاـ:االجتماع العػاـ

   
- 3 المادة

ة اال بعػد عم  الرغـ مما كرد في أم تشريق اخر ، يحظػر عقػد أم اجتمػاع عػاـ اك تنظػيـ أم مسػير  -أ
 تقديـ طمب لهذ  الغاية

 .ال  الحاكـ االدارم المختص كالحوكؿ عم  مكافقة خطية مسبقة كيعتبر قرار  نهائيا
 اإلجتماعػػػػػػات  لمػػػػػكزير كبمقت ػػػػػػ  تعميمػػػػػػات يوػػػػػػدرها لهػػػػػػذ  الغايػػػػػػة اسػػػػػػتثنا  انػػػػػػكاع محػػػػػػددة مػػػػػػف  -ب

 كالتجمعات مف شرط المكافقة المسبقة
 .تدعي ذلؾعم  عقدها نظرا الف طبيعتها ال تس

 
  
  

- 4المادة
يقدـ طمب عقد االجتماع اك تنظيـ المسيرة قبؿ المكعد المعيف الجرا  أم منهمػا بثالثػة ايػاـ عمػ    -أ 

 .االقؿ
يتكجػػب ت ػػميف الطمػػب اسػػما  الطػػالبيف كعنػػاكينهـ كتػػكاقيعهـ كالغايػػة مػػف االجتمػػاع اك المسػػيرة    -ب

 .كمكاف ك زماف أم منهما
  
  

- 5المادة
مػػ  الحػػاكـ االدارم اوػػدار المكافقػػة عمػػ  الطمػػب اك رف ػػ  خػػالؿ اربػػق كعشػػريف سػػاعة عمػػ  ع   -أ

 االقؿ قبؿ الكقت المحدد لعقد
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 .االجتماع اك تنظيـ المسيرة
عمػػ  مػػف وػػدرت الػػيهـ المكافقػػة عمػػ  عقػػد االجتمػػاع اك تنظػػيـ المسػػيرة كعمػػ  المشػػتركيف فيهػػا   -ب

 التقيد بالتعميمػػات الوادرة
كتنظػػػػيـ المسػػػػيرات كذلػػػػؾ تحػػػػت طائمػػػػة المسػػػػؤكلية  اإلجتماعػػػػات  لمتعمقػػػػة بتنظػػػػيـ عقػػػػد عػػػػف الػػػػكزير ا

 .القانكنية 
 .يعتبر كؿ اجتماع يعقد اك مسيرة تنظـ خالفان الحكاـ هذا القانكف عمالن غير مشركع -ج
  
  

- 6المادة
كاالجػػػرا ات االمنيػػػة يتخػػػذ الحػػػاكـ االدارم اثنػػػا  انعقػػػاد االجتمػػػاع اك القيػػػاـ بالمسػػػيرة جميػػػق التػػػدابير   

 ال ركرية لممحافظة
عمػػػ  االمػػػف كالنظػػػاـ كحمايػػػة االمػػػكاؿ العامػػػة كالخاوػػػة ، كلػػػ  تكميػػػؼ االجهػػػزة المرتبطػػػة بػػػ  اك قػػػكات 

 االمف العاـ لمقياـ بهذ 
 .المهاـ

  
  

  -7المادة
مسػػيرة لمحػػاكـ االدارم االمػػر بمػػض االجتمػػاع اك تمريػػؽ المسػػيرة بػػالقكة اذا خػػرج االجتمػػاع اك خرجػػت ال

 عف الغايات المحددة
 .الم منهما

  
  

- 8المادة
اذا كقػػػق فػػػي االجتمػػػاع اك المسػػػيرة اخػػػالؿ بػػػاالمف العػػػاـ اك النظػػػاـ العػػػاـ اك حوػػػؿ ا ػػػرار بػػػالغير اك 

 باالمكاؿ العامة اك الخاوة
يقػػػق طػػػالبكا عقػػػد االجتمػػػاع اك تنظػػػيـ المسػػػيرة تحػػػت طائمػػػة المسػػػؤكلية القانكنيػػػة كيعتبػػػركف مسػػػؤكلكف 

 كافؿ كالت امف بالتعكيضبالت
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 .عف هذ  اال رار 
   

- 9المادة
يمتػػػـز مػػػديرك الشػػػرطة كاالجهػػػػزة االمنيػػػة التابعػػػة لهػػػـ بالتقيػػػػد التػػػاـ بػػػاكامر كتعميمػػػات الحػػػػاكـ االدارم  

 المتعمقة بتنميذ
 .احكاـ هذا القانكف

  
  

- 10المادة
كال تتجػػاكز سػػتة اشػػهر اك  يعاقػػب كػػؿ مػػف يخػػالؼ احكػػاـ هػػذا القػػانكف بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف شػػهر 

 بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة
 .كال تتجاكز ثالثة سالؼ دينار اك بكمتا هاتيف العقكبتيف

  
  

- 11المادة
 .لمجمس الكزرا  اودار االنظمة الالزمة لتنميذ احكاـ هذا القانكف -أ 
 .درة بمقت ا كلمكزير اودار التعميمات الالزمة لتنميذ احكاـ هذا القانكف كاالنظمة الوا -ب
  
- 12المادة 
 .كما طرأ عمي  مف تعديالت 1953لسنة ( 60)العامة رقـ  اإلجتماعات  يمغ  قانكف  
  
  

- 13المادة
 .رئيس الكزرا  كالكزرا  مكممكف بتنميذ احكاـ هذا القانكف 
  
  

    
   



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 

 (2)الممحؽ رقـ 
 

 

 2117لسنة  19السياسية رقم  األحزاب قانون 
 

 16/4/2007بتارير  4821مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  2234لومحة المنشكر عم  ا

 1المادة 

كيعمػػؿ بػػ  مػػف تػػارير نشػػر  فػػي الجريػػدة ( 2007السياسػػية لسػػنة  األحػػزاب قػػانكف ) يسػػم  هػػذا القػػانكف 
 الرسمية

 1المادة 

جريػػدة كيعمػػؿ بػػ  مػػف تػػارير نشػػر  فػػي ال( 2007السياسػػية لسػػنة  األحػػزاب قػػانكف ) يسػػم  هػػذا القػػانكف 
 الرسمية

 3المادة 

الحػػزب كػػؿ تنظػػػيـ سياسػػي يتػػألؼ مػػػف جماعػػة مػػف االردنيػػػيف كفقػػا لمدسػػتكر كاحكػػػاـ القػػانكف بقوػػػد . أ
المشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة العامػػػة ، كتحقيػػػؽ اهػػػداؼ تتعمػػػؽ بالشػػػؤكف السياسػػػية كاالقتوػػػادية كاالجتماعيػػػة 

 .كيعمؿ بكسائؿ مشركعة كسممية

دكف تمييػػػز عمػػػ  ام اسػػػاس طػػػائمي اك عرقػػػي اك فئػػػكم اك يؤسػػػس الحػػػزب عمػػػ  اسػػػاس المكاطنػػػة . ب
 . التمرقة بسبب النكع اك االوؿ اك الديف

 

 4المادة 

  . السياسية كاالنتساب الطكعي اليها كفقا الحكاـ القانكف األحزاب لالردنييف الحؽ في تأليؼ . أ

 . لمحزب الحؽ في المشاركة باالنتخابات في مختمؼ المكاقق كالمستكيات. ب

 

 5المادة 

يجػػب اف ال يقػػؿ عػػدد االع ػػا  المؤسسػػيف الم حػػزب عػػف خمسػػمائة شػػخص عمػػ  اف يكػػكف مقػػر . أ
مػػف المؤسسػػيف لكػػؿ محافظػػة ممػػف %( 10)اقػػامتهـ المعتػػاد فػػي خمػػس محافظػػات عمػػ  االقػػؿ كبنسػػبة 

 : تتكافر فيهـ الشركط التالية
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 . اف يككف قد اكمؿ الكاحدة كالعشريف مف عمر  .1

 . دنيا منذ عشر سنكات عم  االقؿاف يككف ار  .2

اف ال يكػػػكف محككمػػػا بحكػػػـ قطعػػػي مػػػف محكمػػػة مختوػػػة بجنايػػػة اك بجنحػػػة مخمػػػة بالشػػػرؼ اك  .3
 . ما لـ يكف قد رد الي  اعتبار ( عدا الجرائـ ذات الومة السياسية) باالخالؽ العامة 

 . ي المممكةاف يككف متمتعا باالهمية المدنية كالقانكنية الكاممة كمقيما عادة ف .4

 . اف ال يدعي بجنسية دكلة اخرل اك حماية اجنبية .5

 . اف ال يككف ع كا في ام حزب اك تنظيـ سياسي اخر اردني اك غير اردني .6

 . اف ال يككف مف المنتسبيف لمقكات المسمحة االردنية اك االجهزة االمنية اك الدفاع المدني .7

 . اف ال يككف قا يا .8

  

شػػػػرة مػػػػف االردنيػػػػيف عمػػػػ  االقػػػػؿ مػػػػف الػػػػراغببيف فػػػػي تأسػػػػيس حػػػػزب ، التقػػػػدـ لمػػػػكزير يجػػػػكز لع. 1. ب
بالمبػػػادئ كاالفكػػػار االكليػػػة لمحػػػزب ، كلمػػػكزير المكافقػػػة عمػػػ  ممارسػػػة انشػػػطتهـ السياسػػػية التح ػػػيرية 
كالتػػركيج لهػػذ  االفكػػار عمػػ  اف يتقػػدمكا بطمػػب التأسػػيس عنػػد اسػػتكماؿ الشػػركط المنوػػكص عميهػػا فػػي 

 . كخالؿ مدة ال تزيد عم  ستة اشهر مف تارير تمؾ المكافقةهذا القانكف 

مػف هػذ  المقػرة ، تعتبػر ( 1)اذا لـ تستكمؿ شركط التأسيس خالؿ المدة المنوكص عميها فػي البنػد  .2
مكافقػػة الػػكزير ممغػػاة كعمػػ  مقػػدمي طمػػب التأسػػيس التكقػػؼ عػػف ممارسػػة انشػػطتهـ كال يحػػؽ لهػػـ التقػػدـ 

 . ستة اشهر مف تارير انتها  تمؾ المدة بطمب جديد اال بعد انق ا 

 

 6المادة 

 : يجب اف يت مف النظاـ االساسي لمحزب ما يمي

 

 . اسـ الحزب كشعار  عم  اف ال يككف اسم  كشعار  مشابها السـ كشعار ام حزب اردني اخر. أ

  

لمقػػػار عنػػػكاف المقػػػر الرئيسػػػي لمحػػػزب كعنػػػاكيف مقػػػار  المرعيػػػة اف كجػػػدت ، عمػػػ  اف تكػػػكف هػػػذ  ا. ب
جميعهػػا داخػػؿ المممكػػة كمعمنػػة ، كاف ال يكػػكف ام منهػػا  ػػمف مقػػر ام مؤسسػػة عامػػة اك خاوػػة اك 

  . خيرية اك دينية اك انتاجية اك تعميمية اك نقابية

  . المبادئ التي يقكـ عميها الحزب كاالهداؼ التي يسع  اليها  ، ككسائؿ تحقيقها. ج

  . ماـ الي  بما يتمؽ مق احكاـ هذا القانكفشركط الع كية في الحزب كاجرا ات االن . د
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اجػػػػرا ات تػػػػأليؼ هيئػػػػات الحػػػزب كاختيػػػػار قياداتػػػػ  كتنظػػػػيـ عالقتػػػ  باع ػػػػائ  كمباشػػػػرت  النشػػػػطت  . هػػػػ
كتحديػػػد االختواوػػػات السياسػػػية كالتنظيميػػػة كالماليػػػة كاالداريػػػة الم مػػػف هػػػذ  الهيئػػػات كاليػػػات اجػػػرا  

  . ستكيات هذ  الهيئات كالقياداتانتخابات دكرية عم  اساس ديمقراطي لجميق م

تحديػػد المػػكارد الماليػػػة لمحػػزب كقكاعػػد تنظػػػيـ شػػؤكن  الماليػػة بمػػػا فػػي ذلػػؾ اجػػػرا ات وػػرؼ امكالػػػ  . ك
  . كاعداد مكازنت  كاقرارها كاكج  انماقها

كتنظػيـ توػمية امكالػ  كالجهػة  األحػزاب اجرا ات الحؿ االختيارم لمحزب اك اندماج  مػق غيػر  مػف . ز
  . تؤكؿ اليها هذ  االمكاؿالتي 

االلتػزاـ بعقػد مػؤتمر عػػاـ دكرم اك مػا يعادلػ  حسػب النظػػاـ الػداخمي لمحػزب شػريطة اف ال تزيػػد . 1. ح
   . المدة الماومة بيف كؿ انعقاد عف سنتيف عم  االكثر

    . اقرار المكازنة كالموادقة عم  الميزانية السنكية مف قبؿ الهيئة العامة في الحزب .2   

 . االلتزاـ بالمبادئ كالقكاعد المنوكص عميها في احكاـ الدستكر كهذا القانكف. ط

 

 7المادة 

 : يقدـ طمب تأسيس الحزب ال  الكزير مكقعا مف المؤسسيف كمرفقا ب  البيانات كالكثائؽ التالية. أ

 

 . ثالث نسر مف النظاـ االساسي لمحزب مكقعة مف المؤسسيف .1

قة الشخوية الوادرة عف دائػرة االحػكاؿ المدنيػة كالجػكازات لكػؿ كاحػد مػف وكرة مودقة عف البطا .2
 . المؤسسيف

شهادة عدـ محككمية لكؿ مف المؤسسيف كاف ال يككف م   عمػ  اوػدارها اكثػر مػف ثالثػة اشػهر  .3
 . مف تارير تقديـ الطمب

تكاقيػق االع ػا  شهادة يكقعها عشرة مف المؤسسيف اماـ المكظؼ المختص في الكزارة تؤكد وحة  .4
 . المؤسسيف

  

يقػػكـ المكظػػؼ المخػػتص فػػي الػػكزارة بتسػػمـ طمػػب التأسػػيس كالمعمكمػػات كالكثػػائؽ المرفقػػة بػػ  مقابػػؿ . ب
 . ايواؿ استالـ مبينا في  تارير استالم  الطمب كمرفقات 

 

 8المادة 
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مػػف هػػذا ( 7)مػػف المػػادة ( أ)مػػف المقػػرة ( 4)يختػػار المؤسسػػكف العشػػرة المنوػػكص عمػػيهـ فػػي البنػػد . أ
القانكف ثالثة منهـ ليتابعكا مجتمعيف تقديـ المعمكمات كالكثائؽ ال  الػكزارة كتسػمـ التبميغػات كاالشػعارات 

  . كالكتب نيابة عف جميق المؤسسيف خالؿ مدة تأسيس الحزب

يعػ  عم  المكظؼ الذم يتكل  التبميغ اف يدرج بيانا بتارير التبميػغ ككيميػة كقكعػ  مػذيال باسػم  كتكق. ب
 . كعم  المكمميف اف يكقعكا بيانا باستالـ التبميغ

 

 9المادة 

لممؤسسيف الممك يف حؽ سحب ام كثػائؽ اك بيانػات قػدمت مػق طمػب التأسػيس كاالستعا ػة عنهػا . أ
بغيرها ، كذلؾ خالؿ مدة تبدأ مف تارير تقديـ طمب التأسػيس كتنق ػي بمػركر خمسػة عشػر يكمػا عمػ  

  . طمب التأسيس تارير تبميغ االشعار بتسمـ

لمكزير اف يطمب مف المؤسسيف تقػديـ ام اي ػاحات اك كثػائؽ اك بيانػات الزمػة لتنميػذ احكػاـ هػذا .  ب
 . القانكف كذلؾ بكتاب يودر  خالؿ ثالثيف يكما مف تارير تقديـ االشعار بتسمـ طمب التأسيس

مػػف هػػذا القػػانكف تقػػديـ ( 8)دة مػػف المػػا( أ)الحػػد المؤسسػػيف المكممػػيف الثالثػػة المػػذككريف فػػي المقػػرة . ج
االي ػػػاحات كالكثػػػائؽ كالبيانػػػات المطمكبػػػة خػػػالؿ اربعػػػة عشػػػر يكمػػػا مػػػف تػػػارير تبمػػػغ كتػػػاب الػػػكزير ، 

  . كلمكزير تمديد هذ  المدة لمثمها بنا  عم  طمب المؤسسيف

يوػػػدر المكظػػػػؼ المخػػػػتص اشػػػعارا باسػػػػتالـ هػػػػذ  االي ػػػاحات كالكثػػػػائؽ كالبيانػػػػات مبينػػػا فيػػػػ  اسػػػػـ . د
 . مؤسس الذم قدمها كتارير تسممهاال

 

 10المادة 

اذا كاف طمب تأسيس الحزب مسػتكفيا لمشػركط المنوػكص عميهػا فػي هػذا القػانكف يعمػف الػكزير عػف . أ
تأسػػػيس الحػػػزب خػػػالؿ سػػػبعة ايػػػاـ مػػػف انق ػػػا  سػػػتيف يكمػػػا عمػػػ  تػػػارير تبميػػػغ االشػػػعار بتسػػػمـ طمػػػب 

ا مػػػف تػػػارير االشػػػعار بتسػػػمـ االي ػػػاحات التأسػػػيس المسػػػتكفي لمشػػػركط ، اك خػػػالؿ خمسػػػة عشػػػر يكمػػػ
مػف هػذا القػانكف ، كينشػر االعػالف فػي الجريػدة الرسػمية ( 9)كالكثائؽ كالبيانات المشار اليها في المػادة 

 . كفي وحيمتيف يكميتيف محميتيف

( أ)اذا امتنػػق الػػكزير عػػف االعػػالف عػػف تأسػػيس الحػػزب خػػالؿ المػػدة المنوػػكص عميهػػا فػػي المقػػرة . ب
ادة فعميػػػ  اف يبػػػيف اسػػػباب ذلػػػؾ كاف يبمغهػػػا الػػػ  المؤسسػػػيف كفقػػػا لالجػػػرا ات المنوػػػكص مػػػف هػػػذ  المػػػ

 . عميها في هذا القانكف
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 11المادة 

مػػػف ( ب)الم مػػف المؤسسػػػيف حػػػؽ الطعػػػف لػػػدل المحكمػػػة فػػػي قػػرار الػػػكزير المشػػػار اليػػػ  فػػػي المقػػػرة . أ
  . القرار مف هذا القانكف ، خالؿ ثالثيف يكما مف تارير تبمغ هذا( 10)المادة 

اذا قػػررت المحكمػػة الغػػا  قػػرار الػػكزير يعمػػف الػػػكزير عػػف تأسػػيس الحػػزب مػػف تػػارير وػػدكر قػػػرار . ب
 . المحكمة كينشر االعالف في الجريدة الرسمية كفي وحيمتيف يكميتيف محميتيف

 

 12المادة 

 اذا نقص عدد االع ا  المؤسسيف عف خمسمائة ع ػك الم سػبب مػف االسػباب ، قبػؿ االعػالف عػف
 . تأسيس الحزب كفقا الحكاـ هذا القانكف ، يعتبر طمب تأسيس الحزب ممغ 

 

 13مادة 

يحػػػؽ لمحػػػزب اسػػػتخداـ المرافػػػؽ العامػػػة لمدكلػػػة بعػػػد اخػػػذ المكافقػػػة المسػػػبقة مػػػف الػػػكزير بالتنسػػػيؽ مػػػق . أ
 . الجهة المعنية

كاالنديػة كالمؤسسػات يحظر استغالؿ اك استخداـ امكاؿ كاجهزة كمقار النقابات كالجمعيات الخيريػة . ب
  . الدينية لمومحة ام تنظيـ حزبي

 . يحظر استخداـ مقار كمباني المؤسسات الدينية كدكر العبادة الم نشاط حزبي. ج

 

 14المادة 

يتمتق الحزب بعد االعالف عف تأسيس  بالشخوية االعتبارية كال يجػكز حمػ  اك حػؿ قيادتػ  اال كفػؽ . أ
 . مف المحكمةاحكاـ نظام  االساسي اك بقرار 

يتػكل  ادارة شػؤكف الحػزب قيػادة تؤلػؼ كفقػا الحكػاـ نظامػ  االساسػي كيمثمػ  رئيسػ  لػدل الغيػر بمػػا . ب
فػػي ذلػػؾ الجهػػات الق ػػائية كاالداريػػة كفػػي حػػاؿ عػػدـ كجػػكد منوػػب رئػػيس حػػزب فػػي نظامػػ  االساسػػي 

اف ينيػب عنػ  خطيػا  يتكل  امين  العػاـ مهػاـ التمثيػؿ ، كلمػرئيس اك االمػيف العػاـ حسػب مقت ػ  الحػاؿ
كاحػػػػػد اك اكثػػػػػر مػػػػػف اع ػػػػػا  القيػػػػػادة لممارسػػػػػة اختواوػػػػػات  اك ام منهػػػػػا كاف يككػػػػػؿ ام محػػػػػاـ فػػػػػي 

 . االجرا ات الق ائية كالقانكنية المتعمقة بالحزب

 

 15المادة 
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يشػترط فػػيمف يرغػػب فػي االنتسػػاب الػػ  الحػزب بعػػد االعػػالف عػف تأسيسػػ  ، اف يكػػكف قػد اكمػػؿ الثامنػػة 
( أ)مػف المقػرة ( 8-2)كذلؾ باال افة ال  الشركط المنوػكص عميهػا فػي البنػكد مػف عشر مف عمر  ، 

 . مف هذا القانكف( 5)مف المادة 

 

 16المادة 

مق مراعاة احكاـ قػانكف المطبكعػات كالنشػر النافػذ الممعػكؿ كام تشػريعات اخػرل ذات عالقػة ، لمحػزب 
داـ كسػائؿ االتوػاؿ لمتعبيػر عػف مبادئػ  اودار مطبكعة دكريػة اك اكثػر كانشػا  مكقػق الكتركنػي كاسػتخ

 . كسرائ  كاشعار الجهة المختوة بذلؾ

 

 17المادة 

مقػػػػار الحػػػػزب ككثائقػػػػ  كمراسػػػػالت  ككسػػػػائؿ اتوػػػػال  موػػػػكنة فػػػػال يجػػػػكز مراقبتهػػػػا اك مػػػػداهمتها اك . أ
  . موادرتها اال بقرار ق ائي

المشػهكد ، اال بقػرار مػف المػدعي ال يجكز تمتيش ام مقر لمحزب ، باستثنا  حالتي التمبس كالجػـر . ب
العػػاـ المخػػتص باال ػػافة الػػ  ح ػػكر ممثػػؿ عػػف الحػػزب فػػاذا رفػػض االخيػػر يثبػػت ذلػػؾ فػػي مح ػػر 

  . التمتيش الذم يجرم حينئذ بح كر شاهديف

 . مف هذ  المادة بطالف التمتيش( ب)يترتب عم  مخالمة المقرة . ج

 

 18المادة 

رد  الماليػػة عمػػ  موػػادر تمكيػػؿ اردنيػػة معركفػػة كمعمنػػة كال عمػػ  الحػػزب اف يعتمػػد كميػػا فػػي مػػكا. 1. أ
 . يجكز ل  تقا ي ام مبالغ مالية مقابؿ الخدمات التي يقدمها

لمحزب قبػكؿ الهبػات كالتبرعػات مػف المػكاطنيف االردنيػيف فقػط عمػ  اف تكػكف معركفػة كمعمنػة كاف  .2  
 . سنكياال يزيد مقدار ما يقدم  الشخص الكاحد عم  عشرة االؼ دينار 

لمحػػزب اسػػتثمار امكالػػ  كمػػكارد  داخػػؿ المممكػػة بػػالطرؽ التػػي يراهػػا مناسػػبة عمػػ  اف تكػػكف معمنػػة  .3  
كمشػػركعة ، كاف ال يكػػكف الهػػدؼ مػػف ذلػػؾ تحقيػػؽ ام كسػػب اك موػػمحة شخوػػية الم مػػف اع ػػا  

 . الحزب

 اؿ غيػر المنقكلػةتعم  مقار الحزب مف جميق ال رائب كالرسكـ الحككمية التي تترتب عم  االمػك  .4  

. 
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لغايػات تطبيػػؽ احكػػاـ قػػانكف العقكبػػات تعتبػػر امػكاؿ الحػػزب بحكػػـ االمػػكاؿ العامػػة كيعتبػػر القػػائمكف . ب
عمػػ  شػػؤكف الحػػزب كالعػػاممكف فيػػ  لتمػػؾ الغايػػات بحكػػـ المػػكظميف العمػػكمييف ، كتسػػرم عمػػ  اع ػػا  

 . قيادة الحزب االحكاـ القانكنية الخاوة بالكسب غير المشركع

  . حزب حؽ ورؼ امكال  عم  الغايات كاالهداؼ المنوكص عميها في نظام  االساسيلم. ج

 . يكدع الحزب امكال  في البنكؾ االردنية فقط. د

 

 19المادة 

مػػف امػػكاؿ الخزينػػة كفقػػا  األحػػزاب يػػتـ تخوػػيص بنػػد فػػي المكازنػػة العامػػة لمدكلػػة لممسػػاهمة فػػي تمكيػػؿ 
ف كسليػػات ككسػػائؿ الوػػرؼ بمقت ػػ  نظػػاـ يوػػدر لهػػذ  السػػس كشػػركط تحػػدد حػػاالت المػػن  اك الحرمػػا

 . الغاية

 

 20المادة 

ال يجػػكز التعػػرض لممػػكاطف اك مسػػا لت  اك محاسػػبت  اك المسػػاس بحقكقػػ  الدسػػتكرية بسػػبب انتمائػػ  . أ
  . الحزبي

 . لمحزب الحؽ في استخداـ كسائؿ االعالـ الرسمية لبياف كجهة نظر  كشرح مبادئ  كبرامج . ب

 

 21المادة 

عمػػ  الحػػزب تزكيػػد الػػكزير بنسػػخة مػػف ميزانيتػػ  كػػؿ سػػنة خػػالؿ الربػػق االكؿ مػػف السػػنة التػػي تميهػػا . أ
 . معتمدة مف مكتب تدقيؽ حسابات قانكني مرخص ليتـ تدقيقها كاعتمادها مف قبؿ الجهة المعنية

  

كفػي حػاؿ  يمتـز الحزب عند تقديـ ميزانيت  السنكية باف ال يقؿ عػدد اع ػائ  عػف خمسػمائة ع ػك. ب
 . نقص عدد اع ائ  عف ذلؾ يمن  مهمة لمدة ستة اشهر لتوكيب اك اع  كاال يعتبر منحال

 

 22المادة 

يتعػػيف عمػػ  الحػػزب التقيػػد بالمبػػادئ كالقكاعػػد التاليػػة فػػي ممارسػػة اعمالػػ  ، كاف يػػنص عمػػ  ذلػػؾ بشػػكؿ 
 : كا   في نظام  االساسي

 

 . قانكفااللتزاـ باحكاـ الدستكر كاحتراـ سيادة ال. أ

  

  . االلتزاـ بمبدأ التعددية السياسية في المكر كالرأم كالتنظيـ. ب
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االلتػزاـ بالمحافظػة عمػ  اسػتقالؿ الػكطف كامنػ  كوػكف الكحػدة الكطنيػة كنبػذ العنػؼ بجميػق اشػػكال  . ج
  . كعدـ التمييز بيف المكاطنيف

 . سؤكلية اك المشاركة فيهاااللتزاـ بتحقيؽ تكافؤ المرص بيف جميق المكاطنيف عند تكلي الم. د

االلتػػزاـ بعػػدـ االرتبػػاط التنظيمػػي اك المػػالي بػػام جهػػة غيػػر اردنيػػة اك تكجيػػ  النشػػاط الحزبػػي بنػػا  . هػػػ
  . عم  اكامر اك تكجيهات مف ام دكلة اك جهة خارجية

االمتنػػػاع عػػػف التنظػػػيـ كاالسػػػتقطاب الحزبػػػي فػػػي وػػػمكؼ القػػػكات المسػػػمكة كاجهػػػزة االمػػػف كالػػػدفاع . ك
 .دني كالق ا  اك اقامة تنظيمات عسكرية اك شب  عسكرية بام وكرة مف الوكرالم

االمتنػػاع عػػف التػػدخؿ بشػػؤكف الػػدكؿ االخػػرل كعػػف االسػػا ة لعالقػػات المممكػػة السياسػػية بغيرهػػا مػػف . ز
  . الدكؿ كاالخالؿ بها ، كال يشمؿ ذلؾ النقد المك كعي

 . كافة في ادا  مهامهاالمحافظة عم  حيادية المؤسسات العامة اتجا  ال. ح

 

 23المادة 

 : عم  الحزب اف يحتمظ في مقر  الرئيسي بالسجالت كالبيانات التالية

 

 . النظاـ االساسي لمحزب. أ

  

اسػػػما  اع ػػػا  الحػػػزب كمػػػف  ػػػمنهـ االع ػػػا  المؤسسػػػيف كاع ػػػا  القيػػػادة كعنػػػاكينهـ كمحػػػاؿ . ب
  . اقامتهـ

  . سجؿ قرارات القيادة. ج

 . لحزب كموركفات  بوكرة ممومةسجؿ كاردات ا. د

 

 23المادة 

 : عم  الحزب اف يحتمظ في مقر  الرئيسي بالسجالت كالبيانات التالية

 

 . النظاـ االساسي لمحزب. أ

  

اسػػػما  اع ػػػا  الحػػػزب كمػػػف  ػػػمنهـ االع ػػػا  المؤسسػػػيف كاع ػػػا  القيػػػادة كعنػػػاكينهـ كمحػػػاؿ . ب
  . اقامتهـ

  . سجؿ قرارات القيادة. ج



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 . اردات الحزب كموركفات  بوكرة ممومةسجؿ ك . د

 

 24المادة 

عمػػ  قيػػادة الحػػػزب اخطػػار الػػػكزير بكتػػاب يػػكدع فػػػي ديػػكاف الػػػكزارة مقابػػؿ اشػػعار باالسػػػتالـ بػػام قػػػرار 
يوػػػدر  الحػػػزب بحػػػؿ نمسػػػ  اك اندماجػػػ  اك تغييػػػر ام مػػػف قياداتػػػ  اك ام تعػػػديؿ فػػػي نظامػػػ  االساسػػػي 

 . رار اك اجرا  التغيير اك التعديؿكذلؾ خالؿ عشرة اياـ مف تارير ودكر الق

 

 25المادة 

يعاقػب بػػالحبس مػػدة ال تزيػد عمػػ  سػػنتيف اك بغرامػة ال تتجػػاكز المػػي دينػار اك بكمتػػا هػػاتيف العقػػكبتيف . أ
كػػػؿ مػػػف تسػػػمـ ام امػػػكاؿ مػػػف ام جهػػػة غيػػػر اردنيػػػة لحسػػػاب الحػػػزب كتوػػػادر تمػػػؾ االمػػػكاؿ لحسػػػاب 

 .الخزينة

  ستة اشهر اك بغرامػة ال تتجػاكز خمسػمائة دينػار اك بكمتػا هػاتيف يعاقب بالحبس مدل ال تزيد عم. ب
 . العقكبتيف كؿ مف شارؾ في حزب غير مرخص اك لـ يعمف عف نمس  كفؽ احكاـ هذا القانكف

  . يعاقب كؿ مف اقاـ تنظيما عسكريا اك شب  عسكرم بمقت   احكاـ قانكف العقكبات. ج

اشػػهر اك بغرامػػة ال تتجػػاكز مػػائتي دينػػار كػػؿ مػػف ارتكػػب يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تزيػػد عمػػ  ثالثػػة . د
مخالمػة الحكػاـ هػػذا القػانكف كلػػـ تعػيف فيػ  عقكبػػة خاوػة لتمػػؾ المخالمػة ، كتجمػق هاتػػاف العقكبتػاف فػػي 

 . حالة التكرار

 

 26المادة 

يجكز حؿ الحزب بقرار مف المحكمة بنا  عم  دعكل يقدمها الكزير اذا خػالؼ الحػزب ام حكػـ مػف . أ
مػػف الدسػػتكر اك اخػػؿ بػػام حكػػـ جػػكهرم مػػف احكػػاـ هػػذا ( 16)مػػف المػػادة ( 3)ك ( 2)اـ المقػػرتيف احكػػ

القػػانكف ، كيجػػكز لممحكمػػة اف توػػدر قػػرارا بايقػػاؼ الحػػزب عػػف العمػػؿ بنػػا  عمػػ  طمػػب يقدمػػ  الػػكزير 
اليهػا ، كيعتبػػر قػػرار كقػػؼ عمػػؿ الحػػزب ممغػػ  اذا لػػـ يقػػدـ الػػكزير دعػػكل طمػػب حػػؿ الحػػزب خػػالؿ مػػدة 

 . نية اياـ مف تارير تبميغ  ذلؾ القرارثما

لمػػكزير اف ينيػػب عنػػ  خطيػػا رئػػيس النيابػػة العامػػة االداريػػة اك احػػد مسػػاعدي  فػػي اقامػػة ام دعػػكل . ب
بمكجػب هػػذ  المػػادة كفػػي تقػػديـ ام طمػػب اك دفػػق تقت ػػي  الػػدعكل اك الطمػػب كالقيػػاـ بجميػػق االجػػرا ات 

 . ت كالتبميغاتالالزمة بما في ذلؾ تقديـ البينات كالمرافعا

 

 27المادة 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

عمػ  كػػؿ حػػزب قػػائـ توػػكيب اك ػاع  كفقػػا الحكػػاـ هػػذا القػػانكف خػالؿ مػػدة ال تزيػػد عمػػ  سػػنة اعتبػػارا 
 . مف تارير نماذا احكاـ هذا القانكف كاذا لـ يتـ التوكيب خالؿ هذ  المدة يعتبر الحزب منحال حكما

 

 28المادة 

 احكاـ هذا القانكف يودر مجمس الكزرا  االنظمة الالزمة لتنميذ

 

 29المادة 

 . 1992لسنة ( 32)السياسية رقـ  األحزاب يمغ  قانكف 

 

 30المادة 

 . رئيس الكزرا  كالكزرا  مكممكف بتنميذ احكاـ هذا القانكف

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 

 نبذة موجزة عن مركز البديل

،  2006مؤسسػػػة بحثيػػة مسػػتقمة تأسػػػس فػػي عمػػاف عػػػاـ مركػػز  البػػديؿ لمدراسػػػات كاالبحػػاث كالتػػدريب 
كيعنػ  بػالبحكث كالتنميػة الديمقراطيػة كالتػدريب  كيهػتـ بق ػايا .بمبادرة مف النخب المهتمة بالشأف العػاـ

كيعمػػػػػؿ المركػػػػػز عمػػػػػ  نشػػػػػر الكتػػػػػب . التنميػػػػػة االجتماعيػػػػػة كاالقتوػػػػػادية كق ػػػػػايا التحػػػػػديث السياسػػػػػي
تنظيـ المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ، حػكؿ المجػاالت التػي تقػق كالدراسات كاألدلة التدريبية ، كعم  

 ػػمف اهتماماتػػ  بهػػدؼ تعميػػؽ البحػػث فيهػػا كمراكمػػة المعرفػػة حكلهػػا، كبهػػدؼ تعزيػػز الحػػكار كالتقػػارب 
 .بيف كجهات النظر المختممة



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

كما يهدؼ المركز إل  تعميؽ الكعي الػديمقراطي فػي أكسػاط الػرأم العػاـ األردنػي كالعربػي مػف 
الؿ اإلسػػهاـ فػػي نشػػر ثقافػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كتمعيػػؿ مشػػاركة  المػػرأة كالشػػباب كالعمػػؿ عمػػ   تطػػكير خػػ

التشػػػريعات الديمقراطيػػػة كالسياسػػػية كالقػػػكانيف الناظمػػػة لمعمػػػؿ العػػػاـ ،  كتعزيػػػز دكرمؤسسػػػات  المجتمػػػق 
 .المدني 

تطػرؼ كالغمػػك كمػا كيعمػؿ المركػز عمػ  تعزيػػز ممهػكـ الحػكار بػيف الح ػػارات كاالديػاف كنبػذ ال 
كيسػع  .      كمكاجهة االرهاب بكافة أشكال  مق التمييز بين  كبيف حػؽ الشػعكب فػي مقاكمػة المحتػؿ 

قتػراح  المركز ال  القياـ بدكر  في إطار التنمية  االقتوػادية كاالجتماعيػة مػف خػالؿ إستشػراؼ الػرؤل كاي
 الحمكؿ  الفاؽ التنمية كدكر المرد كالمؤسسات بها 

المركػػػػز فريػػػػؽ عمػػػػؿ متخوػػػػص ك متمػػػػرغ مؤلػػػػؼ مػػػػف عػػػػدد مػػػػف البػػػػاحثيف كاإلداريػػػػيف  كيقػػػػكـ بأعمػػػػاؿ
كما يتعػاكف المركػز مػق عػدد مػف البػاحثيف األكػاديمييف كالخبػرا  فػي مختمػؼ مجػاالت العمػكـ . كالتقنييف

السياسػػػػية  االجتماعيػػػػة كاالقتوػػػػادية كالثقافيػػػػة  كالبيئيػػػػة  ،ك يمػػػػكؿ المركػػػػز أنشػػػػطت  مػػػػف خػػػػالؿ بيػػػػق 
نتػػػاج عمػػػؿ األبحػػػاث ككقػػػائق المػػػؤتمرات كالنػػػدكات ككرش العمػػػؿ ، كاألدلػػػة ،ككػػػذلؾ  دعػػػـ  –منشػػػكرات  

المؤسسػػػات الكطنيػػػة ك الدكليػػػة  المانحػػػة غيػػػر المشػػػركطة كالتػػػي تنسػػػجـ مػػػق أجنػػػدة المركػػػز كرسػػػالت  ،  
ية كمف خالؿ اإلتماقات  كالعقكد االستشارية التي يكقعهػا مػق الشخوػيات السياسػية كالنيابيػة كاالقتوػاد

كبعػػض المنظمػػات الدكليػػة، ، ف ػػالن عػػف التبرعػػات كالهبػػات غيػػر المشػػركطة التػػي يتمقاهػػا مػػف بعػػض 
 .األفراد

 

 

 إهتمامات المركز

يقػػػكـ مركػػػز  البػػػديؿ لمدراسػػػات كاالبحػػػاث كالتػػػدريب  بػػػإجرا  أبحػػػاث كتنميػػػذ دراسػػػات كتنظػػػيـ مػػػؤتمرات 
عػػداد البػػرامج كالػػكرش التدريبيػػة ،  كينشػػر مؤلمػػات ذات عالقػػة  بالق ػػايا ككرشػػات عمػػؿ كمحا ػػرات كاي

 :التالية

البرلمػػػػاف ك االنتخابػػػػات كاألنظمػػػػة االنتخابيػػػة ، الػػػػنظـ الدسػػػػتكرية ، التنميػػػػة السياسػػػػية "الديمقراطيػػػة   -
 "كالديمقراطية ، الحريات العامة   كحقكؽ اإلنساف ، وناعة القرار 



.عامة ، قانكف األحزاب السياسية قانكف االجتماعات ال"  "نحك تعديؿ القكانيف المتعمقة بالحقكؽ السياسية كالحريات العامة في األردف "  

 

 كتطكر   ، الرأم العاـ ،  دكر المجتمق المدني  بمئات  المختممة " المجتمق المدني   -

 المكازنة العامة لمدكلة ، االستثمارات كالتجارة الخارجيةك العمالة "الق ايا االقتوادية  -

العربيػػة  ، النزاعػػات اإلقميميػػة ، الوػػراع  -السياسػػة  الخارجيػػة  ،العالقػػة العربيػػة " الق ػػايا الدكليػػة  -
 اإلسرائيمي كمسار التسكية  -العربي 

 حماية البيئة ،الكعي البيئي، قدرات المؤسسات البيئية كالتشريعات البيئية ، الميا   " البػيئػة  -

 :يقوم المركز عمى عدد من الوحدات لمتابعة أنشطته وشؤونه وهي
كتعنػ  هػذ  الكحػدة بإعػداد البػرامج كبػالتخطيط كالمتابعػة كالتنسػيؽ  كالتنميػػذ : كحػدة البػرامج -1

  الكحػػدة بتنظػػيـ  كاالشػػراؼ عمػػ  المػػؤتمرات كالنػػدكات ككرش العمػػؿ كفػػؽ متطمبػػات العمػػؿ، كتقػػكـ هػػذ
 .كك ق المحاكر المقترحة لإنشطة  كاختيار المتحدثيف كالمحاكريف  كالمشاركيف

كتعنػػػػ  هػػػػذ  الكحػػػػدة بتجميػػػػق كحمػػػػظ كتوػػػػنيؼ المعمكمػػػػات : كحػػػػدة المعمكمػػػػات كالبيانػػػػات -2
متخووػة كأرشػيؼ لتعزيػز البػرامج،  كػـ كتػـ كالكثائؽ التي تخص عمؿ المركز كقد تػـ تأسػيس مكتبػة 

إعتماد األرشػمة اإللكتركنيػة لمكاكبػة تػدفؽ المعمكمػات كثػكرة الكنكلكجيػاف  كمػف شػأف هػذ  الكحػدة تػكفير 
 .المكاد الالزمة  لمباحثيف كالدراسييف

كتعنػػ  هػػذ  الكحػػدة  بػػالتعريؼ بػػالمركز كالتػػركيج لػػ  : كحػػدة اإلعػػالـ العالقػػات الخارجيػػة  -3
شبيؾ مق المؤسسػات الكطنيػة كالدكليػة كالتنسػيؽ مػق المؤسسػات اإلعالميػة ، ككػذلؾ إعػداد التقػارير كالت

كألخبار كالمقابالت كمتابعة تسكيؽ إنتاج المركػز  بنشػر البحػكث كالدراسػات كالكتػب كالتقػارير، حوػيمة 
حػػاث ذات عمػؿ المركػػز مػػف نػدكات كمػػؤتمرات ككرش عمػػؿ كحمقػات  نقػػاش، كمػػا تقػكـ عمػػ  رعايػػة األب

كتشػػرؼ عمػػ  المطبكعػػات التػػي يوػػدرها المركػػز، .العالقػػة بتكجيهػػات المركػػز لمبػػاحثيف لتشػػجيق البحػػث
كمػا تحػرص عمػػ  ايوػاؿ منشػكرات المركػػز إلػ  الجهػات المعنيػػة كتعمػؿ عمػ  إقامػػة عالقػات مػػق دكر 

 .النشر كالمؤسسات اإلعالمية كالمراكز األخرل في إطار التعاكف المشترؾ

كتعنػػػ  هػػػذ  الكحػػػدة باعػػػداد البػػػرامج التدريبيػػػة لممئػػػات المختممػػػة ،كمتابعػػػة : ريب كحػػػدة التػػػد -4
البرنػػامج التػػػدريبي كالتنسػػػيؽ مػػق المػػػدربيف كالخبػػػرا   ،كالمػػكاد التدريبيػػػة كالمشػػػاركة فػػي رسػػػـ السياسػػػات 

عداد األدلة التدريبية   .التدريبية ، كاي
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المنيػػػة كالمكجسػػتية لممركػػػز كالمحافظػػػة  كحػػدة اإلدارة كالماليػػػة، كتعنػػ  هػػػذ  الػػػدائرة بالجكانػػب-5
عمػػػ  أسػػػرار المركػػػز مػػػف كثػػػائؽ كسياسػػػات داخميػػػة كتنظػػػيـ العمػػػؿ كتػػػكفير المسػػػتمزمات كاالحتياجػػػات 

 .كمتابعة االمكر المالية داخؿ المركز كخارج  

 
 ممخص نشاطات المركز

  نحػك مشػػركع  قػانكف إنتخػػابي عوػرم يسػػاهـ فػي تطػػكير " المركػػز تنميػذ مشػػركع  قػاـ
فػي إطػػار كرش عمػػؿ نمػػذت فػي عمػػاف بالتعػػاكف مػػق "  . لتعدديػة الحزبيػػة كالسياسػػية ا

، شػػارؾ فيهػػا  2007أب  11 –أيػػار 22مؤسسػػة فريػػدريش إيبػػرت فػػي المتػػرة مػػا بػػيف 
السياسػػية كنػػكاب كاعيػػػاف ككزرا  كاكػػاديمييف كاعالميػػيف كنشػػطا  مػػػف  األحػػزاب قػػادة 

 . المنظمات النسائية كالشبابية كحقكؽ االنساف
  مشػػػركع قػػػانكف انتخػػػاب مقتػػػرح لمجمػػػس النػػػكاب " اطمػػػؽ المركػػػز كتيػػػب تحػػػت عنػػػكاف

يت مف رؤية عورية لقانكف انتخابي ناظـ لمحياة العامػة فػي الػبالد ، كجػا  "  2007
كحويمة ألفكار ساهـ في ك عها النخػب السياسػية فػي االردف بالتعػاكف مػق مؤسسػة 

 . 2007نكفمبر  –فريدريش ايبرت في تشريف الثاني 

   نمذ المركز بالتعاكف مق الوندكؽ الكندم لدعـ المشاريق  بتنميػذ مشػركع الرقابػة عمػ
خمػػػؽ اليػػػة  نمػػػاذج جغرافيػػة تشػػػمؿ محػػػافظتي عمػػاف كمأدبػػػا كذلػػػؾ لػػػ" مجمػػس النػػػكاب 

روػػػد كمتابعػػػة كمراقبػػػة مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػات المجتمػػػق المػػػدني ، كتحميػػػز النػػػكاب عمػػػ  
القكانييف المقترحػة سػيما مػا يتعمػؽ بعمميػة االوػالح متابعة كمراقبة القكانييف كمشاريق 

ك اهميػػػػة المكائمػػػػة بػػػػيف الخطػػػػاب الػػػػذم يتبنػػػػا  النائػػػػب فػػػػي حممتػػػػ  . بكافػػػػة محاكرهػػػػا 
ك تعزيػػػػز كرفػػػػق مسػػػػتكل المشػػػػاركة بػػػػيف . االنتخابيػػػػة كالتطبيػػػػؽ تحػػػػت قبػػػػة البرلمػػػػاف 

. بيػػػػة المػػػكاطف كالنائػػػػب مػػػف خػػػػالؿ خمػػػؽ سليػػػػة تكاوػػػؿ بػػػػيف النائػػػب كقاعدتػػػػ  االنتخا
فبرايػر  –كذلػؾ فػي المتػرة مػا بػيف شػباط .تكريس مبػدأ الشػمافية كالنزاهػة كحسػف االدا  

 . 2008ديسمبير  –ال  كانكف أكؿ 

  لػػػكبي  ػػػاغط نحػػػك ) نمػػػذ المركػػػز بالتعػػػاكف مػػػق مؤسسػػػة فريػػػدريش ايبػػػرت مشػػػركع– 
عػػدد مػػف  مػػف خػػالؿ تبنػػي2009-2008، فػػي عػػاـ ( مشػػركع قػػانكف انتخػػابي تػػكافقي

 .ما يؤدم ال  تقديم  لمجمس النكاب االردني لمنافشت  كالتوكيت عمي النكاب م
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  ينقػذ المركػز مػقNDI    )    ) فػي االردف مشػركع  النجػاز مدكنػة سػمكؾ برلمػاني
 . 2009خالؿ عاـ 

  مركػػز الحيػػاة لتنميػػة المجتمػػق المحمػػي بتنميػػذ مشػػركع البرلمػػاف  بمشػػاركةيقػػكـ المركػػز
ات كجمسػات عوػؼ ذهنػي حػكؿ ق ػايا ذات وػمة في اطػار حكاريػكالمجتمق المدني 

 . 2009بنشاطات مجمس النكاب األردني خالؿ عاـ 

  المشاركة في مشركع الرود االعالمػي لكسػائؿ االعػالـ فػي مرحمػة االنتخابػات خػالؿ
مػػػق الهيئػػػة االردنيػػػة لمثقافػػػة الديمقراطيػػػة بػػػدعـ مػػػف المؤسسػػػة الدنماركيػػػة  2007اـ عػػػ

 .لالعالـ 

 

 مػػػػق أحػػػػدل القنػػػػكات  2006يػػػػة حػػػػكؿ الحػػػػرب السادسػػػػة فػػػػي لبنػػػػافإعػػػػداد مػػػػادة تكثيق
 . تت مف تداعيات الحرب اإلنسانية ( حمقات6) الم ائية 

  

  ( اليػكنيميـ) ك( سػيداك)  مػق تنميذ مشركع تدريبي حكؿ حقػكؽ الخادمػات فػي المنػازؿ 
 .  2008خالؿ عاـ 

  تعػػػاكف مػػػق مؤسسػػػة تحػػػديات المشػػػاركة كالتغييػػػر بال –تنميػػػذ مشػػػركع النقابػػػات المهنيػػػة
 .، بمشاركة نشطا  العمؿ النقابي في االردف  2009فريد ريش ايبرت عاـ 

  السياسػية فػي  األحػزاب العامػة ك  اإلجتماعات  تنميذ مشركع مقترحات لتطكير قاتكني
، بمشػػاركة قػػادة  2009األردف كالتغييػػر بالتعػػاكف مػػق مؤسسػػة فيػػد ريػػش ايبػػرت عػػاـ 

 .ف كاعالمييف كقادة منظمات المجتمق المدني  السياسية كأكاديميي األحزاب 

  بالتعػػػاكف مػػػق " حػػػكؿ الالمركزيػػػة فػػػي األردف "يقػػػكـ المركػػػز بتنميػػػذ مشػػػركعNED)  )
 .2010-2009خالؿ عاـ 
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