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 حزب المستقبل األردني 

 

 مشروع قانون االنتخاب األردني  2021 

 

 االعتبارات األساسية الواجب مراعاتها في القانون

والديمغرافيا والتنمية في احتساب عدد مقاعد مجلس النواب..ان تراعى عوامل الجغرافيا 1  

.ان يكون قائمة وطنية ودوائر محلية ) وليس قائمة محلية(.2  

.ابقاء عدد مقاعد الكوتات للمسيحي والشركسي / الشيشاني والمراة حيث يصعب تخفيضها3  

حيث انه كلما زاد عدد أعضاء المجلس زادت نسبة  .زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الحالي ،4

 مقاعد القائمة الوطنية ، وبالتالي يزداد نسبة التمثيل الحزبي السياسي في البرلمان والعكس صحيح.

.ان تكون القوائم الوطنية قوائم حزبية وليس قوائم انتخابية.5  

مجلس نواب وطني وليس مجلس  حيث ان المطلوب، .الغاء كافة االنتخابات الداخلية العشائرية 6

 عشائر.

 ميزات النظام االنتخابي المطلوب

تقسيم الدوائر وعدد المقاعد.إعادة النظر في .تحقيق العدالة في التمثيل من خالل 1  

التي تضمن وصول أحزاب قوية الى  )نسبة الحسم( .االستقرار الحكومي من خالل تحديد العتبة2

 البرلمان.

كيل ائتالفات حزبية قوية للحفاظ على وجودها وهذا يؤدي الى تشكل كتل لجوء األحزاب الى تش.3

 برلمانية حزبية وصوالً الى حكومة حزبية.

 النظام االنتخابي المناسب لالردن

على مستوى القائمة الوطنية. مغلق نظام نسبي.1  

على مستوى الدوئر المحلية.فردي . نظام اغلبي 2  

.( لضمان تشكيل االئتالفات الحزبية%3). عتبة حزبية لدخول البرلمان 3  

والوصول الى كتل  ، ان دخولها الى االنتخابات موحدهز حقيقية وكافية لالئتالفات لضم.تقديم حواف4

 برلمانية حزبية.



 

  
 

3 
 

 خيارات النظام االنتخابي القادم

 

الخيار رقم 1: إبقاء عدد مقاعد البرلمان عما هي مع إضافة مقعد لكل من )مادبا 
 وعجلون( لتتساوى مع بقية المحافظات المشابهة.

 1.الدوائر المحلية )التمثيل االغلبي الفردي( : 

ألعلى الفائزين. نظام االنتخاب االغلبي. اعتماد أ  

نع اجراء انتخابات داخلية على أساس عشائري.. مب  

. يمكن ان يكون المرشحين حزبيين او مستقلين.ج  

 2. الكوتات :

مقعد كما يلي: 27تبقى كما هي موزعة على المحافظات حسب النظام الحالي وعددها   

مقاعد(. 9أ.مقاعد المسيحيين: )  

مقاعد(.  3ب.مقاعد الشركس/الشيشان: )  

مقعد(. 15النسائية: ) ج.الكوتا  

 3.القائمة الوطنية )قائمة نسبية مغلقة( : 

نسبية مغلقة. تكون القائمةأ.   

مقاعد(. 3( حيث يكون اقل تمثيل للقائمة الفائزة هو )%3ب. اعتماد عتبة التمثيل )نسبة الحسم   

 ج. اعتماد مبدا تبادل األصوات الفائضة.

( على األقل.مرشح  14د. عدد مرشحي القائمة الوطنية )  

 ه. تكون القائمة حزبية ويمكن ان تضم أعضاء مستقلين.

 و. اعتماد طريقة )ديهونت( الحتساب البواقي.
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عدد مقاعد البرلمان عما هي إبقاء 
 )مادبا مع إضافة مقعد لكل من

وعجلون( لتتساوى مع بقية 
 المحافظات.

1 

 

 

 الخيار رقم 2: اعتماد النظام االنتخابي المختلط المتوازي.

 1.الدوائر المحلية )التمثيل االغلبي الفردي( : 

دوائر( ،  5دوائر ( ، اربد ) 6كما يلي: عمان ) دائرة( و 28لتصبح )أ. يعاد تقسيم دوائر المملكة 

معان والمفرق والطفيلة ومادبا دوائر( ، البلقاء والكرك ) دائرتين ( لكل منهما ،  3الزرقاء ) 

 وجرش وعجلون والعقبة وبدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب )دائرة( لكل محافظة.

مقاعد لكل دائره. 3اعتبار الدوائر المحلية متساوية في عدد المقاعد بمعدل  .ب  

اعطاء مقعد لكل محافظة. .ج  

ألعلى الفائزين. نظام االنتخاب االغلبيد. اعتماد   

نع اجراء انتخابات داخلية على أساس عشائري.ه. م  

 و. يمكن ان يكون المرشحين حزبيين او مستقلين.

 2. الكوتات :

مقعد كما يلي: 27تبقى كما هي موزعة على المحافظات حسب النظام الحالي وعددها   

مقاعد(. 9أ.مقاعد المسيحيين: )  

مقاعد(.  3ب.مقاعد الشركس/الشيشان: )  

مقعد(. 15النسائية: ) ج.الكوتا  
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 3.القائمة الوطنية )قائمة نسبية مغلقة( : 

نسبية مغلقة. تكون القائمةأ.   

مقاعد(. 3( حيث يكون اقل تمثيل للقائمة الفائزة هو )%3ب. اعتماد عتبة التمثيل )نسبة الحسم   

 ج. اعتماد مبدا تبادل األصوات الفائضة.

( على األقل.مرشح  14د. عدد مرشحي القائمة الوطنية )  

 ه. تكون القائمة حزبية ويمكن ان تضم أعضاء مستقلين.

 و. اعتماد طريقة )ديهونت( الحتساب البواقي.
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 6.تعديل عدد الدوائر ليصبح 1 84 12 57 27

دوائر في اربد  5دوائر في عمان و 

دوائر في الزرقاء ودائرتين في  3و 

كل من البلقاء والكرك وباقي 
المحافظات دائرة واحده لكل محافظة 

دائرة(. 28)  

. واعتبار الدوائر المحلية متساوية 2

مقاعد لكل  3في عدد المقاعد بمعدل 

 دائره.
محافظة. .اعطاء مقعد لكل3  

.المحافظة على مقاعد الكوتات كما 4

 هي.

2 

 

 


