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 :استطالع للرأي العام

 

 قانون االنتخابات النيابية 

 رجى االتصال بمركز الدراسات االستراتيجية على العنوان: املعلومات أو االستفسار ي  ملزيد من  

 (962 6) 5355515فاكس:  - (962  6) 5300100هاتف:  -امليدانية دائرة استطالعات الرأي واملسوح 
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 ، أو العاملين فيهما. الجامعة األردنية
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 مقدمة  

تشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية في األردن، والتعديالت املتعلقة بقانون االنتخابات النيابية، قام   ةبمناسب

  على عينة وطنية ممثلةاململكة   في جميع مناطقمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بتنفيذ دراسة ميدانية 

 حيث هدفت الدراسة الى:، سنة فأكثر 18مستجيب ممن أعمارهم  1856ا (، حجمه17/7/2021-11خالل الفترة من )

 سير اتجاه األمور في األردن وتقييم أداء الحكومة الحاليةالتعرف على   •

 االنتخابات النيابية واالولويات والخدمات املطلوبة •

 الثقة في النظام االنتخابي وإدارة العملية االنتخابية  •

 ب الحاليالتعديالت على قانون االنتخا •

 الكوتا وتخصيص املقاعد في مجلس النواب  •

 الرض ى عن عدد مقاعد مجلس النواب والرضة عن أداء النواب  •

 حول زيادة / خفض السن القانوني للترشح في االنتخابات النيابية.  األردنيين   التعرف على رأي  •

 األحزاب واالنتخابات النيابية  •

 اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.   •

 

 عينة االستطالع 

، وقد شارك في تنفيذ هذا  املستجيبينمن خالل املقابالت الوجاهية مع  17/07/2021-11تم تنفيذ االستطالع في الفترة ما بين 

 . مراقب ميداني 22وباحث ميداني  88االستطالع 

 ممن أعمارهم  1856حجم العينة: 
ً
 و 50سنة فأكثر، وبنسبة  18شخصا

ً
، تم اختيارهم بشكل عشوائي من   50% ذكورا

ً
% إناثا

 جميع محافظات اململكة.
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 أبرز النتائج:

 وإدارة العملية االنتخابية  قانون االنتخاب في   يناألردني ثقة  ➢

األردنيين  %( من  55)  عتقدوي  عادل،  غير  النتخابيأن قانون االنتخاب الحالي ونظامه ا   يعتقدون %(  56)  األردنيين  غالبية ❖

األردن   في  االنتخابية  العملية  إدارة  أن  %(  54)األردنيين  غالبية    فان  باملقابل،  شفافية   الو   ةبنزاه تتم  ال  أن  ال يرون 

 .ونزيهة او االنتخابات في األردن حرة

أن الحكومة هي    يعتقدون منهم  %(  25)للتزوير وان نتائج االنتخابات النيابية عرضة    (%50)  نصف األردنيينيعتقد   ❖

بتزوير نتائج    ن يقومو الذين  هم   نفسهمأ  %( أن املرشحين18، فيما يعتقد )النيابية  االنتخاباتنتائج  تزوير  بمن تقوم  

 . النيابية  االنتخابات

 قانون الصوت الواحد  ➢

لقانون  سلبي  أثر  يوجد  ال    هأن  األردنيين يعتقدون %( من  55)، وقانون الصوت الواحد   يؤيدون %(  68)األردنيين  غالبية   ❖

  يعتقدون األردنيين من  %( 35)فإن وباملقابل ، او عدم املشاركة فيهاالصوت على قرار املشاركة في االنتخابات النيابية  

 . االنتخابات النيابيةعلى املشاركة في يشجعهم قانون الصوت الواحد أن 

 تعديل قانون االنتخاب الحالي  ➢

%( مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب ملترشحين على مستوى الوطن )قائمة  75)   األردنيينالغالبية العظمى من   ❖

الحالي أنه يجب تخصيص  من األردنيين  %(  31، ويعتقد )وطنية/القائمة العامة( في حال تم تغيير قانون االنتخاب 

مقاعد النواب  م  نصف  الوطن،  جلس  مستوى  على  )ملرشحين  يعتقد  تخصيص  27فيما  يجب  أنه  مقاعد  %(  ربع 

 ملرشحين على مستوى الوطن.  مجلس النواب

%( يؤيدون أن تكون املقاعد املخصصة ألعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن  72)  األردنيين الغالبية العظمى من   ❖

كل من أفراد )
ّ
ش

 
 هذه القوائم حزبية. تكون أن  فقط%( 21يؤيد ) (، فيما وليس من أحزابمن قوائم ت

 

قوائم    املحلية  يةاالنتخابأن تكون القوائم االنتخابية على مستوى الدائرة    األردنيينمن  %(  74الغالبية العظمى )  تؤيد ❖

%(  20، فيما يؤيد )-في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي  – )يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم(    مفتوحة

 )يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة(.   مغلقة  االنتخابية القوائم  هذه  ان تكون  فقط من األردنيين  

األردنيين  % من  24عام، فيما يرغب    30لعضوية مجلس النواب عند    سن الترشح  %( إبقاء57)   يؤيد غالبية األردنيين ❖

%(  19ويؤيد ) (،  عام  30عام بدال من    35% من هذه الفئة يريدون رفعه ليصبح  50رفع سن الترشح )/زيادةفقط  

  30  عام بدال من  25% من هذه الفئة ترغب في أن يصبح سن الترشح  83تخفيض سن الترشح )من األردنيين    فقط

 (.عام

،  تحديد الحد األدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في االنتخابات النيابية مع  %(  81) األردنيين  من  الغالبية العظمى   ❖

الجامعية  يجب ان يحمل    يرون ان املرشح لعضوية مجلس النواب %(  76)من األردنيين  العظمى  الغالبية  و  الدرجة 

 . األولى على األقل
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%(  35)، و)كوتا للشباب(لشباب  ل  خاصةتخصيص مقاعد في مجلس النواب    %( مع70)  األردنيينمن  الغالبية العظمى   ❖

،  من العدد الكلي ملقاعد مجلس النواب عشر مقاعد   يتجاوز  أال يجب  للشبابعدد املقاعد املخصصة ان منهم يرون  

 . مقعد 20الى  11 منباب للشاملقاعد املخصصة   %( انه ينبغي ان تكون 21فيما أفاد )

تأثير سلبي للعشائر على االنتخابات ويعتقد )41) ❖ تأثير  36%( من األردنيين يعتقدون أن هنالك  %( منهم أن هنالك 

 سلبي لألحزاب على االنتخابات النيابية. 

 

 الكوتا وتخصيص املقاعد في مجلس النواب  ➢

 من األردنيين يؤيدون ذلك. %( 25، وفقط ) مجلس النواب%( ضد تخصيص مقاعد لألحزاب في 68غالبية األردنيين ) ❖

%( ما هو معمول به في قانون االنتخاب النيابي الحالي واملتضمن تخصيص  77)  من األردنيين  الغالبية العظمى  تؤيد ❖

 مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية. 

    ان التقسيم املعمول   األردنيينمن  %(  39يرى ) ❖
ً
هو الذي يجب ان يتم اعتماده حتى لو تم  )للدوائر االنتخابية(  به حاليا

االنتخابية للدوائر  الجغرافية  التقسيمات  تغيير  فيما  إعادة  )ير ،  من  31ى  تم    األردنيين %(  في حال  تغيير  أنه  إعادة 

تكون الدائرة االنتخابية على مستوى  ، فإن التقسيم األمثل هو ان  التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية االنتخابية 

 %( أن التقسيم األمثل هو أن تكون الدائرة االنتخابية على مستوى اللواء.16املحافظة، فيما يرى )

أن هنالك تمييز في النظام االنتخابي الحالي بناًء على املكانة االجتماعية للمترشحين، فيما  من األردنيين %(  61يعتقد ) ❖

%( أن هنالك تمييز في النظام  48نالك تمييز بناًء على الوضع االقتصادي للمترشحين، ويعتقد )ان ه   من   %(56يعتقد )

 . االنتخابي بناء على بلد األصل للمترشحين

إبقاء    األردنيين%( من  62)  ويؤيد  ، %( راضون عن عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم االنتخابية62)غالبية األردنيين   ❖

 . ابية على ما هو عليه اآلنعدد نواب دائرتهم االنتخ

%  43ع تخفيض عدد النواب، و  م% منهم  49)  النواب ( ضد زيادة مقاعد مجلس  %92) ظمى من األردنيين  ة العالغالبي ❖

 . هو عليه اآلن(عدد النواب على ما  إبقاءمع 

أن    األردنيين%( من  39يعتقد )، و وجود قوائم حزبية في النظام االنتخابي في حال تم تغييرهمع  %(  32)األردنيين  ثلث   ❖

 . مقاعد 10العدد املناسب لتمثيل االحزاب من مقاعد مجلس النواب هو اقل من 

 اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية   ➢

%( لم يسمعوا عن اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ  74)  األردنيينالغالبية العظمى من   ❖

 والتي    األردنيين%( من  62ويعتقد ).  (10/6/2021)
ً
ان هذه اللجنة ال تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقا

 . كانت تعنى بموضوعات اإلصالح السياس ي

❖ ( ويثق    ألردنيينامن  %(  40يثق  بمسؤولياته،  القيام  على  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئيس  بقدرة 

 . بقدرة اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهم األردنيينمن %( 38)
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بهذه اللجنة.     متفائلينغير    منهم%(  56)وباللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية،    متفائلون   األردنيين%( من  44)  ❖

%( 42) أن اللجنة ستكون قادرة على تحديث املنظومة السياسية في األردن. فيما يعتقد   األردنيين%( من  41ويعتقد )

 على تحديث املنظومة السياسية في األردن  أنها لن تكون قادرة على االطالق

 املقبلة  النيابية والبلدية االنتخابات   ➢

% 27اجراء انتخابات نيابية في الفترة املقبلة، مقابل  تم  على االكيد لن يقوموا بالتصويت في حال    ردنييناأل من  %  44 ❖

 سوف يقوموا بالتصويت. بأنهم على االكيد

% انهم على األكيد سوف يشاركون في  30األكيد لن يشاركوا في االنتخابات البلدية املقبلة،  على    األردنيين من  %(  44) ❖

 االنتخابات البلدية املقبلة.

عن  %( فقط راضون 26و) .ضيين%( غير را68و) عن أداء نواب دائرتهم االنتخابية%( فقط من األردنيين راضون 31) ❖

 ضيين. غير را  (%73، و)أداء مجلس النواب بشكل عام

%  28،  دائرتهم االنتخابية  أولوياتهي أهم    حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيليةيعتبرون ان    األردنيين% من  39 ❖

التي تحتاجها دائرتهم    الخدماتهي أهم    توفير بنية تحتية )مواصالت، شوارع، انارة...الخ(ان  يعتقدون      األردنيينمن  

 االنتخابية. 
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 الشباب وقانون االنتخاب  ➢

 . املقبلةعام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة    30%( من الشباب دون سن  48) ❖

 . عام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من اآلن  30%( من الشباب دون سن  47) ❖

 عادل.غير ان قانون االنتخاب والنظام االنتخابي الحالي   ون قديعت%( من الشباب 48) ❖

 نزيهة.  الو حرة ليست ان االنتخابات في األردن عتقدون %( ي51من نصف الشباب ) أكثر ❖

 %( مع قانون الصوت الواحد. 75الغالبية العظمى من الشباب ) ❖

 %( بأن قانون الصوت الواحد ال يمنع مشاركتهم في االنتخابات. 55من نصف الشباب )  أكثريرى  ❖

 %( مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن )قائمة وطنية(.32ثلث الشباب ) ❖

 . الفردية وضد القوائم الحزبيةقوائم  مع ال (%76الغالبية العظمى من الشباب ) ❖

%( فقط 31)وعام(    30جلس النواب كما هو عليه )سن الترشح لعضوية م   إبقاء مع    (%54باب )صف الشأكثر من ن ❖

 . الترشح لعضوية مجلس النوابمع تخفيض سن 

 للشباب في مجلس النواب.  امع تحديد كوت 30%( من الشباب دون سن 78) ❖

  %( وللكوتا 76)  والشركس والشيشان(  %85)مع تخصيص مقاعد للمسيحيين ودوائر البدو    (%84)  غالبية الشباب ❖

 في مجلس النواب. (%80) النسائية

يعتقدون أن هنالك تمييز في النظام االنتخابي الحالي بناًء على املكانة االجتماعية للمترشحين  (  %64)غالبية الشباب   ❖

 .(%50للمرشح ) وبلد األصل (%57للمرشح ) والوضع االقتصادي

)  (%51)  نصف الشباب  ❖ %( مع زيادة عدد  6)نائب( وفقط    130مع إبقاء عدد نواب املجلس النيابي الحالي كما هو 

 النواب. 

 %( وجود قوائم حزبيه في النظام االنتخابي. 61ال تؤيد الغالبية العظمى من الشباب ) ❖

 وقانون االنتخاب املرأة  ➢

 .%( لن يقمن بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة املقبلة51) النساءأكثر من نصف  ❖

 من بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من اآلن. %( لن يق53) النساءنصف أكثر من  ❖

 عادل. غير ان قانون االنتخاب والنظام االنتخابي الحالي دن  يعتق%( 54)من نصف النساء  أكثر ❖

 نزيهة.  ال و  ليست حرةان االنتخابات في األردن   نيعتقد%( 52) النساءنصف  ❖

 ت الواحد. %( مع قانون الصو 71) النساءالغالبية العظمى من   ❖

 %( بأن قانون الصوت الواحد ال يمنع مشاركتهن في االنتخابات. 58) النساءترى الغالبية من  ❖

 %( مع تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن )قائمة وطنية(. 33) النساءثلث  ❖

 . الفردية وضد القوائم الحزبيةقوائم مع ال%( 78) النساءغالبية  ❖

 للشباب في مجلس النواب.  اتحديد كوتمع  النساء%( من 75) ❖
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وللكوتا  (  %78)والشركس والشيشان  (  %86)مع تخصيص مقاعد للمسيحيين ودوائر البدو    (%88)  النساء غالبية   ❖

 في مجلس النواب.( %83)النسائية 

املكانة االجتماعية للمترشحين  (  %60)  النساءغالبية   ❖ الحالي بناًء على  النظام االنتخابي  يعتقدن أن هنالك تمييز في 

 .(%49للمرشح ) وبلد األصل (%55)للمترشح  والوضع االقتصادي

)  (%50)  النساء نصف   ❖ كما هو  الحالي  النيابي  املجلس  نواب  إبقاء عدد  )   130مع  زيادة عدد  5نائب( وفقط  مع   )%

 النواب. 

 %( وجود قوائم حزبيه في النظام االنتخابي. 67) النساءال تؤيد الغالبية العظمى من   ❖

 األقاليم وقانون االنتخاب  ➢

لن يقوموا    %((52%(، والجنوب )47%(، والشمال )52)ما يقارب النصف من األردنيين في األقاليم الثالثة )الوسط   ❖

 .بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة املقبلة

ة أشهر من  في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عد  يصوتوا%( لن  52إقليم الوسط )األردنيين في  أكثر من نصف   ❖

 ب. الجنو   إقليم  %( من48الشمال و ) إقليم ن م (%43، و)اآلن

غير  ان قانون االنتخاب والنظام االنتخابي الحالي    يعتقدون %( من األردنيين في إقليم الجنوب  66الغالبية العظمي ) ❖

 . ل%( في إقليم الشما 54%( في إقليم الوسط، و)56عادل، و )

 إقليمفي    (%62الشمال، و)  إقليم( في  %67، و )%( مع قانون الصوت الواحد69من إقليم الوسط )عظمى  الالغالبية   ❖

 الجنوب. 

في  (%57، و)بأن قانون الصوت الواحد ال يمنع مشاركتهم في االنتخابات الجنوب %( من األردنيين في إقليم  61يعتقد ) ❖

 الشمال.  إقليم في  (%47و) ،الوسط إقليم

  ، %( مع تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن )قائمة وطنية(32ثلث األردنيين في إقليم الوسط ) ❖

 الجنوب.  إقليمفي  (%30الشمال، و) إقليمفي  (%29و )

للشباب    امع تحديد كوت  %(75)في إقليم الجنوب  و%(  66)في إقليم الشمال  %( و71)غالبية األردنيين في إقليم الوسط   ❖

 في مجلس النواب. 
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 أولويات الدوائر االنتخابية  

هم األولويات التي تتطلبها الدوائر االنتخابية هي حل مشكلة البطالة وفتح املشاريع التشغيلية  أأظهرت نتائج االستطالع أن  

)مياه، كهرباء،  %(، وتليها تحسين البنية التحتية 12%(، فيما كانت األولوية الثانية هي تحسين مستوى الخدمات العامة )39)

 %(.8ومستوى الخدمات الصحية ) %(، ومن ثم تحسين مستوى التعليم10) صرف صحي، طرق...الخ( 

 ماهي أولويات دائرتك االنتخابية؟ : 1جدول رقم  

 النسبة )%(  األولويات

 39 حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيلية

 12 تحسين مستوى الخدمات العامة 

 10 طرق...الخ( تحسين البنية التحتية )مياه، كهرباء، صرف صحي، 

 8 تحسين مستوى التعليم والصحة

 6 تحسين األوضاع االقتصادية واملعيشية

 2 أخرى 

 2 اإلصالح ومكافحة الفساد

 2 ايصال ممثل جيد عن املنطقة

 2 تنفيذ مطالب الناس وايصال صوتهم

 1 تحسين التشريعات 

 1 تنظيم األراض ي

 0 رفض اإلجابة

 10 ال اعرف

 2 ال ش يء 

 % 100 املجموع

 

  

 االنتخابات النيابية واالوليات والخدمات املطلوبة
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 الخدمات التي تحتاجها الدوائر االنتخابية  

)مواصالت،  %( أنهم بحاجة الى توفير بنية تحتية 28وفيما يتعلق بالخدمات التي تحتاجها الدوائر االنتخابية، فقد أفاد )

%(  14%( انهم بحاجة الى خدمات متعلقة بتوفير املياه والكهرباء والصرف الصحي، وأفاد )15، فيما أفاد )، انارة...الخ(شوارع

متعلقة  انهم بحاجة الى توفير مرافق  %( 14)أنهم بحاجة الى توفير فرص عمل ومشاريع تشغيلية، وأفادت النسبة نفسها 

 . دارساملصحية و بالخدمات ال

 ماهي الخدمات التي تحتاجها دائرتك االنتخابية؟ : 2جدول رقم  

 النسبة )%(  الخدمات

 28 ، انارة...الخ(شوارع)مواصالت،  توفير بنية تحتية

 15 توفير مياه، كهرباء، صرف صحي 

 14 إيجاد فرص عمل ومشاريع تشغيل 

افق صحية ومدارس   14 توفير مر

افق عامة )حدائق، مراكز   5 شبابية...الخ( توفير مر

 4 تحسين مستوى الخدمات البلدية

 3 خدمات عامة 

 2 أخرى 

 2 تحسين األوضاع االقتصادية واملعيشية 

افق صحية ومدارس  توفري   1 مر

 2 ال اعرف 

 10 ال تحتاج اي خدمات 

 % 100 املجموع

 

 املشاركة في االنتخابات  

في االنتخابات النيابية )بغض النظر عن قانون االنتخاب( في حال تم اجراءها في    عدم املشاركةنيتهم    األردنيين %( من 44أكد )

من املحتمل ان يقوموا  %( أفادوا أنهم  22%( انهم على األكيد سوف يقومون بالتصويت، و )27الفترة القريبة املقبلة، فيما أفاد ) 

 بالتصويت. 

  األردنيين كدت النسبة نفسها من  أر عن قانون االنتخاب(،  ظة )بغض الن وعند السؤال عن املشاركة في االنتخابات البلدية املقبل

% انهم على األكيد سوف يشاركون في االنتخابات  30في االنتخابات البلدية املقبلة، فيما أفاد    يشاركواعلى األكيد لن    انهم %(  44)

 البلدية املقبلة.  
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 في الفترة القريبة املقبلة، هل...؟ انتخابات نيابية بغض النظر عن القانون في حال تم اجراء  :1شكل رقم  

 

ي حال تم اجراء انتخاب
 
ة القريبة المقبلة، هل...؟ ف ي الفتر

 
 ات نيابية بغض النظر عن القانون ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %27 %25 %32 %25 %31 %22 %25 %25 %28 عىل األكيد ستقوم بالتصويت 

 %22 %22 %20 %23 %21 %21 %26 %24 %21 بالتصويت من المحتمل أن أقوم 

 %7 %8 %6 %7 %8 %5 %9 %6 %8 من المحتمل أال أقوم بالتصويت 

 %44 %44 %41 %45 %40 %51 %39 %45 %43 بالتأكيد لن أقوم بالتصويت 

 

 

 بعد عدة أشهر من اآلن، هل:   القانون االنتخابات البلدية بغض النظر عن في حال تم اجراء  :2شكل رقم  

 

 

27

22

7

44

على األكيد سأقوم بالتصويت  من املحتمل أن أقوم بالتصويت من املحتمل أال أقوم بالتصويت بالتأكيد لن أقوم بالتصويت

30

19

7

44

على األكيد سأقوم بالتصويت  من املحتمل أن أقوم بالتصويت من املحتمل أال أقوم بالتصويت بالتأكيد لن أقوم بالتصويت
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ي حال تم اجراء االنتخابات البلدية بغض النظر عن القانون بعد عدة أشهر من اآلن، هل: 
 
 ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %30 %29 %38 %28 %35 %26 %30 %26 %35 عىل األكيد ستقوم بالتصويت 

 %19 %19 %19 %20 %18 %18 %23 %20 %19 من المحتمل أن أقوم بالتصويت 

 %6 %9 %4 %6 %5 %5 %7 %6 %6 من المحتمل أال أقوم بالتصويت 

 %44 %39 %39 %46 %41 %50 %40 %47 %40 بالتأكيد لن أقوم بالتصويت 

 %1 %4 %0 %1 %1 %1 %0 %1 %1 ال اعرف  
 

 في النظام االنتخابي وإدارة العملية االنتخابية الثقة 

أن إدارة  األردنيين %( من 55ويوافق )  ،غير عادل %( من األردنيين على أن قانون االنتخاب الحالي ونظامه االنتخابي 56يوافق )

االنتخابات في األردن حرة  ال يرون أن %(  54)غالبية األردنيين  ، باملقابلشفافيةال و  ة بنزاهتتم ال األردن العملية االنتخابية في  

 .ونزيهة

افق على كل من التالية العبارات التالية؟  : 3جدول رقم    إلى أي درجة تو

 

 ال اعرف  اعارض بشدة اعارض  أوافق  أوافق بشدة   

 6 27 29 35 4 عادل قانون االنتخاب ونظامه االنتخابي الحالي 

 6 26 29 35 5 إدارة العملية االنتخابية تتم بنزاهة وشفافية 

 4 25 29 37 5 االنتخابات في األردن حرة ونزيهة

 

ي الحاىلي عادل  أن قانونإىل أي درجة توافق عىل كل    االنتخاب ونظامه االنتخاب 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %3 %2 %4 %3 %3 %3 %5 %2 %5 أوافق بشدة

 %35 %31 %36 %35 %30 %34 %42 %37 %33 أوافق

 %29 %38 %25 %30 %30 %29 %28 %29 %29 اعارض

 %27 %28 %29 %26 %30 %27 %20 %25 %28 اعارض بشدة

 %6 %2 %6 %6 %6 %6 %5 %7 %5 ال اعرف

اهة وشفافية  أن إدارةإىل أي درجة توافق عىل كل   العملية االنتخابية تتم بت  
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %5 %6 %6 %4 %4 %4 %7 %4 %6 أوافق بشدة

 %35 %35 %38 %34 %34 %33 %39 %37 %33 أوافق

 %29 %32 %25 %30 %30 %29 %28 %28 %30 اعارض

 %26 %25 %27 %25 %26 %28 %22 %25 %26 اعارض بشدة

 %6 %2 %4 %7 %6 %6 %4 %6 %5 ال اعرف
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ي األردن حرة ونزي  هة  أن االنتخاباتإىل أي درجة توافق عىل كل 
 
 ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %5 %5 %5 %4 %4 %4 %6 %4 %6 أوافق بشدة

 %37 %35 %39 %37 %35 %37 %42 %40 %35 أوافق

 %29 %34 %26 %29 %29 %29 %29 %28 %29 اعارض

 %25 %24 %27 %25 %26 %27 %22 %24 %26 اعارض بشدة

 %4 %2 %3 %5 %5 %4 %2 %4 %3 ال اعرف

 

% أنه ال يوجد تزوير في نتائج  36األردنيين يعتقدون أن هنالك تزوير يحصل في نتائج االنتخابات النيابية، فيما يعتقد نصف 

أن الحكومة هي   %(25األردنيين )االنتخابات النيابية. وعند السؤال عن الجهات التي تقوم بتزوير نتائج االنتخابات، أفاد ربع 

أن املرشحين هم من يقوموا بتزوير نتائج االنتخابات،    األردنيين%( من  18ابات، فيما يعتقد )من تقوم في تزوير نتائج االنتخ

زوير نتائج  %( انهم ال يعرفون من يقوم بت27%( أن لجان االنتخاب والفرز هي من تقوم بالتزوير، وأفاد الغالبية )13وأفاد )

 االنتخابات النيابية.  

 هل تعتقد أن هنالك تزوير في نتائج االنتخابات النيابية؟   :3شكل رقم  

 

  

50

36

14

نعم ال رفض اإلجابة/ ال أعرف 
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ي نتائج االنتخابات النيابية؟ 
 
 هل تعتقد أن هنالك تزوير ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %49 %58 %50 %47 %48 %49 %51 %50 %48 نعم

 %37 %33 %37 %37 %35 %37 %39 %35 %39 ال

 %14 %9 %12 %16 %17 %14 %10 %16 %13 ال اعرف  

 

 %( 50)من الـ  باعتقادك، من الذي يقوم بتزوير نتائج االنتخابات؟: 4جدول رقم  

 

 النسبة %  

 25 الحكومة نفسها 

 18 املرشحين أنفسهم 

 13 االنتخابات والفرز لجان 

 5 املتنفذين في الدولة

 4 املخابرات العامة

 4 املواطنين 

 3 الهيئة املستقلة لالنتخابات 

 1 األمنية  األجهزة

 27 ال اعرف

 

 قانون الصوت الواحد 

عن قانون الصوت وأثره على املشاركة في االنتخابات النيابية. حيث أظهرت النتائج أن ثلثي   األردنيين في هذا القسم تم سؤال 

أنه ال    األردنيين%( من 55.  وأفاد )األردنيين%( من 30%(، فيما يعارض هذا القانون )68األردنيين مع قانون الصوت الواحد )

%( ان قانون الصوت الواحد يشجعهم  35ة من عدمها، فيما أفاد )أثر لقانون الصوت على قرار املشاركة في االنتخابات النيابي

%( أن قانون الصوت الواحد يشكل عائق/يمنعهم من املشاركة في 10على املشاركة في االنتخابات النيابية، في املقابل أفاد )

 االنتخابات النيابية.  
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 احد؟ هل انت مع قانون الصوت الو  :4شكل رقم  

 

 هل انت مع قانون الصوت الواحد؟ 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %68 %62 %67 %69 %61 %70 %75 %71 %65 نعم

 %30 %36 %32 %28 %36 %28 %22 %27 %33 ال

 %2 %2 %1 %3 %2 %2 %3 %2 %2 ال اعرف  

 

 

هل قانون الصوت الواحد يمنعك من املشاركة في االنتخابات ام يشجعك على املشاركة في االنتخابات، ام ليس له أي تأثير على   :5شكل رقم  

 قرارك في املشاركة في االنتخابات؟ 

 

68

30

2

نعم ال رفض اإلجابة/ ال أعرف 

10

3555

يمنعني من املشاركة يشجعني على املشاركة ليس له تأثير
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ي االنتخابات ام يشجعك 
 
ي  هل قانون الصوت الواحد يمنعك من المشاركة ف

 
ي المشاركة ف

 
ي االنتخابات، ام ليس له أي تأثتر عىل قرارك ف

 
عىل المشاركة ف

 االنت? 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي من المشاركة
 %10 %13 %14 %9 %13 %9 %7 %8 %13 يمنعن 

ي عىل المشاركة 
 %34 %26 %38 %34 %33 %35 %37 %34 %35 يشجعن 

 %54 %61 %47 %57 %53 %55 %55 %58 %51 ليس له تأثتر 

 %1 %1 %1 %1 %0 %1 %0 %1 %1 ال اعرف  

 

 

 

 

  حول مجموعة من األسئلة املتعلقة في تغييرات افتراضية على قانون االنتخاب الحالي، حيث تم سؤالهم  األردنيين تم سؤال  

 .تخصيص مقاعد في مجلس النواب للقائمة الوطنية/القائمة العامة

)قائمة  على مستوى الوطن في مجلس النواب ملترشحين   أنهم مع تخصيص مقاعد%( 75) األردنيينالعظمى من   الغالبيةأفاد 

%( أنهم ضد تخصيص مقاعد مجلس النواب  22في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، فيما أفاد ) وطنية/القائمة العامة(

 لنواب ملرشحين على مستوى الوطن. 

على مستوى الوطن، فيما يعتقد   ملرشحين مجلس أعضاءنصف مقاعد  أنه يجب تخصيص   األردنيين%( من 31ويعتقد )

 %( أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب ملرشحين على مستوى الوطن.  27)

 في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل انت مع تخصيص مقاعد على مستوى الوطن )قائمة وطنية/القائمة العامة(؟    :6شكل رقم  

 

75

22

3

نعم ال ال اعرف 

 تعديل قانون االنتخاب الحالي
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ي 
 
، هل انت مع تخصيص مقاعد عىل مستوى الوطن )قائمة وطنية(؟ ف  حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %75 %71 %77 %75 %77 %74 %73 %76 %73 نعم

 %22 %26 %21 %22 %21 %21 %26 %20 %24 ال

 %3 %3 %2 %3 %2 %5 %2 %4 %2 ال اعرف  

 

 

في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، وتم تخصيص مقاعد على مستوى الوطن )قائمة وطنية/القائمة العامة(، باعتقادك  :7شكل رقم  

 مقاعد مجلس النواب؟ ما هي املقاعد األصوات التي يجب إعطائها للقائمة من 

 

ي يجب إعط
، وتم تخصص مقاعد عىل مستوى الوطن )قائمة وطنية(، باعتقادك ما هي نسبة األصوات النر ي حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي

 
ائها  ف

 لمرشحير  الو 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %27 %30 %28 %27 %25 %26 %32 %27 %27 رب  ع مقاعد مجلس النواب 

 %13 %10 %14 %12 %12 %11 %15 %12 %13 ثلث مقاعد مجلس النواب 

 %31 %30 %29 %32 %32 %32 %28 %33 %30 نصف مقاعد مجلس النواب 

 %17 %20 %16 %18 %19 %17 %14 %17 %18 كل مقاعد مجلس النواب 

 %12 %10 %13 %11 %11 %13 %11 %12 %12 ال اعرف  

 

%( يؤيدون أن تكون املقاعد املخصصة ألعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من  72) األردنيينالغالبية العظمى من  

كل من أفراد
ّ
ش

 
 حزبية.   على أسس %( أن تكون هذه القوائم 21، فيما يؤيد ))في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي( قوائم ت

27

13

31

17

12

ربع مقاعد مجلس النواب ثلث مقاعد مجلس النواب نصف مقاعد مجلس 

النواب

كل مقاعد مجلس النواب ال اعرف 
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ية على مستوى الدائرة االنتخابية قوائم مفتوحة )يمكن  تكون القوائم االنتخاب%( أن 74) من األردنيين ويؤيد الغالبية العظمى

ان تكون القوائم  فقط %( 20، فيما يؤيد )-في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي – اختيار مرشحين من جميع القوائم(

 . مغلقة )يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة( قوائم االنتخابية 

في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، وتم تخصص مقاعد على مستوى الوطن )قائمة وطنية/القائمة العامة(، هل انت مع   :8شكل رقم  

 ان تكون هذه القوائم حزبية، ام قوائم من أفراد 

 

، وتم تخصص مقاعد عىل مستوى الوطن )قائمة  ي حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي
 
وطنية(، هل انت مع ان تكون هذه القوائم حزبية، ام قوائم  ف

 مناطقية )عل? 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %21 %24 %20 %21 %24 %18 %18 %15 %26 قوائم حزبية 

 %72 %69 %73 %72 %69 %73 %76 %78 %66 قوائم من افراد

 %7 %7 %7 %7 %6 %9 %6 %7 %7 ال اعرف  

في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل انت مع ان تكون القوائم االنتخابية على مستوى الدائرة االنتخابية قوائم  :9شكل رقم  

 قوائم مغلقة )يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة(؟  مفتوحة )يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم(، ام 

 

21

72

7

قوائم حزبية قوائم من أفراد ال اعرف 

74

20

6

قوائم مفتوحة قوائم مغلقة ال اعرف 
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، هل انت مع ان تكون القوائم االنتخابية عىل مستوى الدائرة االنتخابية قوائم مفتوحة )يمكن ا ي حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي
 
ختيار مرشحير   ف

 من
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %74 %78 %74 %73 %75 %76 %69 %75 %72 قوائم مفتوحة 

 %20 %16 %18 %22 %20 %17 %25 %20 %21 قوائم مغلقة 

 %6 %6 %7 %5 %5 %7 %6 %5 %7 ال اعرف  

 

  األردنيين من   %24عام، فيما يرغب  30%( إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 57) األردنيينيؤيد أكثر من نصف 

سن   فقط خفض%( 19يؤيد )و  ،( عام  30عام بدال من  35يريدون رفعه ليصبح هذه الفئة  % من50)  رفع سن الترشح/زيادة

 عام(.   30عام بدال من  25% من هذه الفئة ترغب في أن يصبح سن الترشح 83) الترشح 

عام، هل انت مع تخفيض هذا السن، ام  30 هوسن الترشح القانوني في األردن لعضوية مجلس النواب في القانون الحالي  :10شكل رقم  

 زيادته/رفعه، ام ابقاءه على ما هو عليه؟ 

 

ي القانون الحاىلي هو  
 
ي األردن لعضوية مجلس النواب ف

 
ي ف

شح القانوب  عام، هل انت مع تخفيض هذا السن، ام زيادته/رفعه، ام ابقاءه عىل ما   30سن التر
 هو عليه 

 االقليم  العمر الجنس 
 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

شح تخفيض سن   %19 %18 %20 %19 %16 %13 %31 %13 %25 التر

شح   %24 %24 %27 %23 %29 %24 %14 %25 %23 زيادة /رفع سن التر

 %57 %57 %53 %58 %54 %62 %54 %61 %52 ابقاءه كما هو 

 %1 %1 %0 %1 %0 %1 %1 %1 %1 ال اعرف  

 

 

19
24

57

1

تخفيض سن الترشح  رفع سن الترشح /زيادة  ابقاءه كما هو ال اعرف 
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%(، ما هو 24)من الـ  الترشحالذين يريدون رفع سن  :11شكل رقم  

 العمر املقترح؟

 

%(،  19)من الـ  الترشحالذين يريدون تخفيض سن  :12شكل رقم  

 ما هو العمر املقترح؟ 

 
 

ابية، حيث أفاد الغالبية العظمى  عن تحديد الحد األدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في االنتخابات الني األردنيين تم سؤال  

تحديد الحد األدنى للمستوى التعليمي للمترشحين لالنتخابات   األردنيين %( من 18%( أنهم مع ذلك، فيما عارض )81)

من    العظمىوعند سؤالهم عن املستوى التعليمي الذي يجب ان يحمله املرشح لالنتخابات النيابية، افاد الغالبية النيابية. 

% انه يجب ان يحمل شهادة اعلى  16ان املرشح يجب ان يحمل شهادة البكالوريوس على األقل، فيما أفاد %( 76) األردنيين 

 % أن املرشح يجب ان يحمل شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.   8من البكالوريوس، فيما أفاد 

  

50

10

40

سنة35 سنة40 سنة45

7

10

83

سنة18 سنه21 سنة25
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الذي يجب ان يحمله املرشح لالنتخابات  املستوى التعليمي  :14شكل رقم  

 %( 81النيابية )من الـ 

 

شحير  لالنتخابات النيابية؟   هل انت مع تحديد الحد األدب  للمستوى التعليمي للمتر
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %82 %81 %85 %80 %86 %82 %74 %82 %81 نعم

 %18 %19 %15 %19 %14 %18 %25 %18 %18 ال

 %1 %0 %0 %1 %0 %0 %1 %1 %0 ال اعرف  

 

 

 النواب الكوتا وتخصيص املقاعد في مجلس 

%( 28لشباب فقط )كوتا للشباب( فيما أفاد )ل خاصةأنهم مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب  األردنيين %( من  70أفاد )

أنهم يعارضون تخصيص مقاعد للشباب في مجلس النواب. وعند سؤال الذين يؤيدون تخصيص مقاعد للشباب في مجلس  

مقاعد من العدد الكلي ملقاعد مجلس   العشرةعدد املقاعد  تجاوز يان ال  %( انه يجب35النواب عند عدد هذه املقاعد، أفاد )

 مقعد.  30الى  21% انه يجب ان تكون من 16مقعد، وأفاد  20الى   11من %( انه ينبغي ان تكون  21، فيما أفاد )النواب

75.8

8

16.2

يحمل درجة البكالوريوس يحمل الثانوية العامة على

األقل

يحمل شهادة جامعية اعلى 

من بكالوريوس

81

18

1

نعم ال ال اعرف 

األدنى للمستوى  هل انت مع تحديد الحد  :13شكل رقم  

 التعليمي للمترشحين لالنتخابات النيابية؟
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التي يرغب املواطنين في حصرها   عدد املقاعد: 5جدول رقم  

%( 70للشباب فقط في مجلس النواب )من الـ   

 النسبة )%(  

 35 مقاعد 10اقل من 

 21 مقعد  11-20 

 16 مقعد  30- 21

 5 مقعد  40- 31

 10 مقعد  41-50 

 13 مقعد 50من  أكثر  

 % 100 املجموع
 

 تحديد كوتا للشباب في مجلس النواب؟  هل انت مع  :15شكل رقم  

 
 

ي مجلس النواب؟ 
 
 هل انت مع تحديد كوتا للشباب ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %70 %75 %66 %71 %62 %75 %78 %75 %66 نعم

 %28 %25 %32 %26 %35 %24 %21 %23 %32 ال

 %2 %0 %2 %2 %3 %2 %2 %2 %2 ال اعرف  

 

%( من  68)%( أنهم مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لألحزاب )كوتا لألحزاب(، فيما عارض ذلك 25) األردنيين وأفاد ربع  

%(، افاد النصف  25عن عدد املقاعد التي يجب تخصيصها لكوتا األحزاب في مجلس النواب )من الـ . وعند السؤال األردنيين

( 
ً
%( انهم مع تخصيص  18نهم مع تخصيص اقل من عشر مقاعد لكوتا األحزاب في مجلس النواب، فيما أفاد ) أ%( 49تقريبا

 زاب في مجلس النواب.مقعد لألح  30الى  21%( انهم مع تخصيص 16مقعد، فيما أفاد ) 20الى  11

التي يرغب املواطنين في حصرها   عدد املقاعد: 6جدول رقم  

%( 25فقط في مجلس النواب )من الـ  لألحزاب  

 النسبة )%(  

 49 مقاعد 10اقل من 

 18 مقعد  11-20 

 16 مقعد  30- 21

 4 مقعد  40- 31

 6 مقعد  41-50 

 7 مقعد 50من  أكثر  

 % 100 املجموع
 

 هل انت مع تحديد كوتا لألحزاب في مجلس النواب؟  :16شكل رقم  

 
 

 

70

28

2

نعم ال ال اعرف 

25

68

7

نعم ال ال اعرف 
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ي مجلس النواب؟ 
 
 هل انت مع تحديد كوتا لألحزاب ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  الجنوب اقليم  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %25 %30 %22 %25 %24 %23 %28 %23 %26 نعم

 %68 %67 %71 %67 %68 %70 %66 %67 %69 ال

 %7 %2 %7 %8 %8 %8 %6 %10 %5 ال اعرف  

 

مقعد( في مجلس النواب، فيما   15%( رضاهم عن عدد املقاعد املخصص للكوتا النسائية )57)  األردنيينمن نصف  أكثرأبدى 

%( رضاهم عن عدد  77مقاعد( في مجلس النواب، وأبدى )  9%( راضهم عن عدد املقاعد املخصص للمسيحين )76أبدى )

 ) 3ان )شاملقاعد املخصصة للشركس والشي
ً
رضاهم عن عدد املقاعد   %(72مقاعد( في مجلس النواب، وأبدى ايضا

 مقاعد لكل دائرة من الدوائر الثالث( في مجلس النواب.   3املخصصة لدوائر البدو )

 هل انت راض عن عدد مقاعد  ..... في مجلس النواب الحالي:  7جدول رقم  
 

  ال اعرف/ رفض اإلجابة )%(  غير راض ي  )%(  راض ي   

)%( 

 املجموع

 100 1 42 57 مقعد(  15الكوتا النسائية )

 100 3 21 76 (9املسيحين )

 100 3 20 77 (3والشيشان )الشركس 

 100 2 6 72 مقاعد لكل دائرة( 3مقاعد دوائر البدو )

 

 

 

ي مجلس النواب الحاىلي  15هل انت راض عن عدد مقاعد الكوتا النسائية ) 
 
 مقعد( ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي 
 %57 %56 %57 %58 %54 %56 %64 %61 %53 راض 

ي 
 %41 %44 %42 %41 %45 %42 %35 %38 %45 غتر راض 

 %1 %0 %1 %2 %1 %2 %1 %1 %2 ال اعرف

ي مجلس النواب 9هل انت راض عن عدد مقاعد المسيحير  )
 
 الحاىلي ( ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي 
 %76 %70 %79 %76 %74 %79 %77 %80 %72 راض 

ي 
 %21 %29 %19 %21 %23 %18 %22 %18 %25 غتر راض 

 %2 %0 %3 %2 %2 %2 %2 %2 %3 ال اعرف
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كس والشيشان  ) هل انت راض عن عدد  ي مجلس النواب الحاىلي 3مقاعد الشر
 
 ( ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي 
 %77 %71 %79 %76 %73 %78 %79 %79 %74 راض 

ي 
 %20 %28 %18 %20 %23 %18 %18 %18 %22 غتر راض 

 %3 %2 %3 %3 %3 %4 %3 %3 %3 ال اعرف

ي مجلس النواب الحاىلي  3دوائر البدو ) هل انت راض عن عدد مقاعد 
 
 مقاعد لكل دائرة( ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي 
 %72 %67 %74 %72 %69 %72 %77 %75 %70 راض 

ي غتر 
 %26 %33 %25 %26 %29 %26 %22 %24 %28 راض 

 %1 %1 %1 %2 %1 %2 %1 %1 %2 ال اعرف

 

مقعد، فيما يؤيد الغالبية العظمى   15%( يؤيدون إبقاء عدد املقاعد املخصصة للكوتا النسائية عند 51) األردنييننصف 

%( يؤيدون إبقاء 62) ( وإلبقائهانسبة التأييد  %74-73املقاعد املخصصة للمسيحين والشركس والشيشان ) إبقاء عدد

 
ً
 . املقاعد املخصصة للبدو كما هو معمول به حاليا

 ؟ هل انت مع زيادة عدد املقاعد املخصصة...... ام ابقائها على ما هي عليه، ام تخفضيها: 8جدول رقم  
 

إبقائها على ما هي  )%(  تخفيضها )%( زيادة عدد املقاعد  

 )%( عليه 

ال اعرف/ رفض 

 )%( اإلجابة

 املجموع

 100 2 51 22 25 مقعد(  15للكوتا النسائية )

 100 2 73 11 14 مقاعد( 9للمسيحين )

 100 3 74 7 16 مقاعد( 3للشركس والشيشان )

 100 2 62 6 30 مقاعد لكل دائرة( 3ملقاعد دوائر البدو )
 

%( على ما هو معمول به في قانون االنتخاب النيابي  86-%77)تتراوح نسبة املوافقة من من األردنيين يوافق الغالبية العظمى 

 الحالي واملتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية. 

افق على كل من العبارات التالية فيما يتعلق بقانون االنتخابات النيابية املعمول به حاليا؟ إلى أي : 9جدول رقم    درجة تو
 

 
اعارض  اعارض أوافق  أوافق بشدة 

 بشدة 

ال اعرف/رفض  

 اإلجابة 

الوسط الحسابي 

)%( 

 70 1 5 8 60 26 تخصيص مقاعد للمسيحيين في البرملان

 71 3 4 8 56 29 البرملانتخصيص مقاعد لدوائر البدو في 

 68 6 4 13 54 23 تخصيص مقاعد للشركس والشيشان في البرملان 

 68 3 7 11 52 27 تخصيص مقاعد للكوتا النسائية في البرملان 
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ي 
 
لمان فيما يتعلق بقانون االنتخابات النيابية المعمول به حاليا إىل أي درجة توافق عىل تخصيص مقاعد للمسيحيير  ف  الت 

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %26 %17 %28 %26 %27 %26 %25 %27 %25 أوافق بشدة

 %60 %70 %59 %59 %59 %62 %59 %61 %59 أوافق

 %8 %9 %8 %8 %7 %6 %11 %7 %9 اعارض

 %5 %4 %4 %5 %6 %4 %4 %3 %6 اعارض بشدة

 %2 %0 %1 %2 %2 %2 %1 %2 %2 ال اعرف

لمان  ي الت 
 
 تخصيص مقاعد لدوائر البدو ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %29 %27 %35 %26 %28 %29 %29 %31 %26 أوافق بشدة

 %56 %61 %56 %55 %57 %54 %56 %55 %56 أوافق

 %8 %9 %4 %10 %8 %9 %8 %8 %9 اعارض

 %4 %3 %4 %4 %4 %3 %3 %2 %5 اعارض بشدة

 %3 %1 %0 %6 %4 %4 %3 %3 %4 ال اعرف

لمان  ي الت 
 
كس والشيشان ف  تخصيص مقاعد للشر

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال الوسط اقليم  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %23 %17 %28 %22 %24 %24 %23 %24 %23 أوافق بشدة

 %54 %64 %53 %53 %54 %54 %53 %54 %54 أوافق

 %13 %14 %11 %13 %12 %12 %14 %13 %13 اعارض

 %4 %3 %5 %3 %4 %3 %4 %3 %4 اعارض بشدة

 %7 %2 %3 %8 %6 %7 %6 %7 %7 ال اعرف

لمان  ي الت 
 
 تخصيص مقاعد للكوتا النسائية ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %27 %19 %31 %26 %25 %28 %28 %30 %24 أوافق بشدة

 %52 %63 %52 %51 %54 %50 %52 %53 %51 أوافق

 %10 %11 %8 %12 %9 %11 %11 %9 %12 اعارض

 %7 %6 %9 %6 %8 %6 %6 %4 %10 اعارض بشدة

 %3 %1 %0 %5 %2 %4 %3 %3 %3 ال اعرف

 

، فإن التقسيم األمثل  إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية االنتخابيةأنه في حال تم  األردنيين %( من 31ى )ير 

%( أن التقسيم األمثل هو أن تكون الدائرة االنتخابية  16مستوى املحافظة، فيما يرى ) هو ان تكون الدائرة االنتخابية على 

%( أن التقسيم األمثل هو ان يتم تقسيم الدوائر االنتخابية بطريقة مشابه للدوائر املعمول بها  10على مستوى اللواء، ويرى )
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 هو الذي يجب ان يتم اعتماده حتى لو تم إعادة   %( ان التقسيم املعمول به39على مستوى االنتخابات البلدية. ويرى )
ً
حاليا

 تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر االنتخابية.  

افية للدوائر النيابية االنتخابية، ما هو برأيك التقسيم األمثل؟ :17شكل رقم    في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغر

 

ي حال تم 
 
 إعادة تغيتر التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية االنتخابية، ما هو برأيك التقسيم األمثل؟ ف
  االقليم  العمر الجنس 

 +45 44-30 29-18 انث   ذكر 
اقليم  
 الوسط 

اقليم  
 الشمال

اقليم  
 الجنوب 

 المجموع 

تقسيم الدوائر االنتخابية بطريقة مشابه للدوائر  
 مس المعمول بها عىل 

13% 8% 10% 10% 11% 10% 11% 7% 10% 

 %16 %17 %22 %14 %16 %17 %16 %14 %18 الدائرة عىل مستوى اللواء 

 %31 %33 %32 %30 %32 %29 %31 %28 %34 الدائرة عىل مستوى المحافظة

 )
ً
 %39 %40 %33 %42 %38 %40 %41 %45 %33 إبقاء التقسيم الحاىلي )كما هو معمول به حاليا

 %3 %2 %2 %4 %3 %4 %2 %5 %2 ال اعرف  

 

 التمييز في النظام االنتخابي 

أن هنالك تمييز في النظام االنتخابي الحالي بناًء على املكانة االجتماعية للمترشحين، فيما يعتقد  من األردنيين %( 61يعتقد )

%( أن هنالك تمييز في النظام االنتخابي بناء على  48)%( ان هنالك تمييز بناًء على الوضع االقتصادي للمترشحين، ويعتقد 56)

ان هنالك تمييز في النظام االنتخابي بناء على جنس املترشحين، وال   األردنيين%( من  62بلد األصل للمترشحين، وال يعتقد )

 )قيعت
ً
 %(.75تمييز بين املترشحين بناء على الدين )%( أن هنالك 75د ايضا

  

4

10

16

31

39

رفض اإلجابة/ ال أعرف

ها على تقسيم الدوائر االنتخابية بطريقة مشابه للدوائر املعمول ب

مستوى االنتخابات البلدية

الدائرة على مستوى اللواء

الدائرة على مستوى املحافظة

 )إبقاء التقسيم الحالي 
ً
(كما هو معمول به حاليا
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 هل تعتقد ان هنالك تمييز في النظام االنتخابي الحالي بناًء على: : 10جدول رقم  
 

 املجموع )%(  ال اعرف/ رفض اإلجابة )%( ال )%( نعم  

 100 2 37 61 املكانة االجتماعية للمترشحين 

 100 2 42 56 الوضع االقتصادي للمترشحين 

 100 2 50 48 بلد األصل للمترشحين 

 100 2 62 36 الجنس

 100 3 75 22 الدين

 

ي الحاىلي بناًء عىل  ي النظام االنتخاب 
 
 " ( نعم)الذين اجابوا "هل تعتقد ان هنالك تميتر  ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %22 %33 %19 %22 %20 %23 %24 %23 %21 الدين

 %36 %43 %31 %37 %32 %36 %42 %38 %34 الجنس

 %56 %59 %51 %57 %54 %56 %57 %55 %57 الوضع االقتصادي للمترشحين 

 %61 %66 %59 %61 %60 %61 %64 %60 %62 املكانة االجتماعية للمترشحين 

 %48 %52 %48 %48 %44 %51 %50 %49 %47 بلد األصل للمترشحين 

 

%( من  16%( وجود تمييز في النظام االنتخابي النيابي، فيما يؤيد وجود تمييز )81) األردنيينال يؤيد الغالبية العظمى من  

 . األردنيين

%( ان تأثير العشائر على  38أن للعشائر تأثير سلبي على االنتخابات النيابية، فيما يعتقد ) األردنيين % من  41ويعتقد 

 %( أنه ال يوجد أي تأثير للعشائر على االنتخابات النيابية. 19االنتخابات هو تأثير إيجابي. ويعتقد )

( 
ً
%( أن هنالك تأثير  19النيابية، فيما يعتقد )أن هنالك تأثير سلبي لألحزاب على االنتخابات  األردنيين%( من  36ويعتقد ايضا

 %( تعتقدانه ال يوجد تأثير لألحزاب على االنتخابات النيابية. 37إيجابي، ولكن الغالبية )
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 هل تؤيد وجود التمييز في النظام االنتخابي النيابي؟  :18شكل رقم  

 

ي النظام 
 
؟ هل تؤيد وجود التميتر  ف ي ي النياب   االنتخاب 

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %16 %17 %16 %16 %14 %15 %19 %13 %19 نعم

 %81 %81 %82 %81 %82 %81 %79 %83 %79 ال

 %3 %2 %2 %3 %3 %3 %2 %5 %2 ال اعرف  

 هل تعتقد ان هنالك تأثير إيجابي ام سلبي ام ال يوجد تأثير للعشائر على االنتخابات النيابية؟  :19شكل رقم  

 

ي ام ال يوجد تأثتر للعشائر عىل االنتخابات النيابية؟  ي ام سلن   هل تعتقد ان هنالك تأثتر إيجاب 
 االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي   %38 %42 %43 %36 %37 %38 %40 %39 %37 تأثتر إيجاب 

ي   %41 %39 %41 %41 %42 %40 %41 %38 %43 تأثتر سلن 

 %19 %19 %15 %21 %19 %19 %18 %19 %18 ال يوجد تأثتر 

 %2 %1 %1 %3 %2 %3 %2 %4 %1 ال اعرف  

 

16

81

3

نعم ال رفض اإلجابة/ ال أعرف

38
41

19

2

تأثير إيجابي تأثير سلبي ال يوجد تأثير رفض اإلجابة/ ال أعرف 



 

28 

 

 هل تعتقد ان هنالك تأثير إيجابي ام سلبي ام ال يوجد تأثير لألحزاب على االنتخابات النيابية؟  :20شكل رقم  

 

 

 

ي ام ال يوجد تأثتر لألحزاب عىل االنتخابات النيابية؟  ي ام سلن   هل تعتقد ان هنالك تأثتر إيجاب 
 االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي   %18 %22 %19 %17 %18 %17 %19 %15 %21 تأثتر إيجاب 

ي   %36 %39 %36 %36 %33 %38 %41 %38 %35 تأثتر سلن 

 %37 %33 %37 %37 %39 %35 %35 %35 %39 ال يوجد تأثتر 

 %9 %6 %8 %9 %10 %10 %6 %12 %5 ال اعرف  

 

 الرض ى عن عدد مقاعد مجلس النواب والرض ى عن أداء النواب 

%( أنهم غير راضون  34أنهم راضون عن عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم االنتخابية، فيما أفاد ) األردنيين %( من  62أفاد )

انهم يؤيدون إبقاء عدد نواب دائرتهم االنتخابية    األردنيين%( من 62عن عدد النواب الذي يمثلون دائرتهم االنتخابية. وأفاد )

%( أنهم مع  13ة عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم االنتخابية، وأفاد )%( أنهم مع زياد24على ما هو عليه اآلن، فيما أفاد ) 

 خفض عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم االنتخابية. 

%( أنهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن أداء  31عن أداء نواب دائرتهم االنتخابية، أفاد ) األردنيين وعند السؤال عن رض ى  

 %( أنهم غير راضيين على االطالق عن أداء نواب دائرتهم االنتخابية.56أفاد )نواب دائرتهم االنتخابية، فيما  

18

36 37

9

تأثير إيجابي تأثير سلبي ال يوجد تأثير رفض اإلجابة/ ال أعرف 
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هل انت راٍض عند عدد النواب الذين يمثلون   :21شكل رقم  

 ؟دائرتك االنتخابية

 

 رتك االنتخابية؟هل انت مع زيادة عدد النواب الذين يمثلون دائ :22شكل رقم  

 

 

 هل انت راٍض عند عدد النواب الذين يمثلون دائرتك االنتخابية 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ي 
 %62 %56 %58 %64 %61 %60 %66 %68 %56 راض 

ي 
 %34 %43 %41 %31 %36 %35 %31 %28 %41 غتر راض 

 %4 %1 %1 %5 %3 %5 %2 %5 %3 ال اعرف  

 

 هل انت مع زيادة عدد النواب الذين يمثلون دائرتك االنتخابية؟ 
 االقليم  العمر الجنس 

 +45 44-30 29-18 انث   ذكر 
اقليم  
 الوسط 

اقليم  
 الشمال

اقليم  
 الجنوب 

 المجموع 

 %24 %27 %31 %20 %25 %22 %23 %17 %30 زيادة عددهم 

 %62 %59 %58 %64 %62 %62 %62 %70 %54 ابقاءه عىل ما هو عليه

خفض عدد النواب الذي يمثلون دائرتك  
 االنتخابية 

15% 11% 14% 13% 12% 14% 10% 14% 13% 

 %2 %1 %1 %2 %1 %3 %1 %3 %1 ال اعرف  

 

62

34

4

راض ي غير راض ي رفض اإلجابة/ ال أعرف 

24

62

13
2

زيادة عددهم ابقاءه على ما هو 

عليه 

خفض عدد النواب 

ك الذي يمثلون دائرت

االنتخابية

ال اعرف
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 عن أداء نواب دائرتك االنتخابية؟الى أي درجة انت راٍض  :23شكل رقم  

 

 اىل أي درجة انت راٍض عن أداء نواب دائرتك االنتخابية؟ 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ة   %4 %6 %3 %4 %4 %5 %3 %4 %4 راض بدرجة كبتر

 %27 %25 %23 %29 %28 %24 %29 %29 %25 راض بدرجة متوسطة 

 %12 %13 %10 %12 %9 %11 %16 %14 %9 راض بدرجة قليلة 

 %56 %55 %64 %53 %58 %59 %50 %52 %60 غتر راض عىل االطالق 

 %1 %1 %0 %1 %1 %1 %2 %1 %1 ال اعرف  

 

من  %( 43) يؤيدمقعد، فيما  130%( خفض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي البالغة 49) األردنيين أيد حوالي نصف 

وعند السؤال عن عدد النواب الذين يرغبون في ان يصبح في حال تم تخفيض   نواب على ما هو عليه. الإبقاء عدد   ن األردنيي

نائب، فيما أفاد   120يرغبون فيه هو  %( من الذين يؤيدون الخفض ان العدد الذي 72عدد أعضاء مجلس النواب، أفاد )

 ( نائب.100%( أنهم يرغبون أن يصبح عدد أعضاء مجلس النواب )21)

أنهم راضون عند أداء مجلس النواب الحالي بشكل عام،   -املتوسط الحسابي كنسبة مئوية-فقط من األردنيين   %(30وأفاد )

 )ووافق 
ً
 ". الجدي لن يحدث باألردن" اإلصالح السياس ي %( من األردنيين على عبارة 30ايضا

4

27

12

56

1

33

راض بدرجة كبيرة راض بدرجة متوسطة راض بدرجة قليلة غير راض على االطالق رفض / ال أعرف 

اإلجابة

الوسط الحسابي
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مع زيادة عدد النواب، ام مع خفض عدد النواب، ام ابقاءه على ما  نائب، هل انت  130يبلغ عدد نواب املجلس النيابي الحالي  :24شكل رقم  

 هو عليه اآلن؟

 

ي الحاىلي   نائب، هل انت مع زيادة عدد النواب، ام مع خفض عدد النواب، ام ابقاءه عىل ما هو عليه اآلن؟ 130يبلغ عدد نواب المجلس النياب 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %6 %9 %7 %5 %6 %6 %6 %5 %7 زيادة عدد النواب 

 %49 %57 %51 %48 %54 %49 %43 %44 %55 خفض عدد النواب 

 %43 %33 %41 %46 %39 %43 %51 %50 %37 ابقاءه عىل ما هو عليه

 %1 %0 %2 %1 %1 %1 %0 %1 %1 ال اعرف  

 

 

 %( 6)من الـ زيادة عدد النواب  :25شكل رقم  

 

 %( 49من الـ) خفض عدد النواب :26شكل رقم  

 
 

6

49

43

1

زيادة عدد النواب  خفض عدد النواب ابقاءه على ما هو عليه  رفض اإلجابة/ ال أعرف 

13

52

34

1

140 150 160 رفض اإلجابة/ ال أعرف 

72

21

4 4

120 100 80 رفض اإلجابة/ ال أعرف 
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 الى أي درجة انت راٍض عن أداء مجلس النواب بشكل عام؟ :27شكل رقم  

 

 عن أداء مجلس النواب بشكل عام؟ اىل أي درجة انت راٍض 
  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

ة   %2 %2 %1 %3 %3 %1 %2 %2 %2 راض بدرجة كبتر

 %24 %25 %24 %24 %25 %21 %26 %27 %21 راض بدرجة متوسطة 

 %14 %19 %11 %15 %10 %16 %19 %18 %11 راض بدرجة قليلة 

 %59 %54 %64 %57 %61 %61 %52 %51 %66 غتر راض عىل االطالق 

 %1 %0 %0 %1 %1 %0 %1 %1 %0 ال اعرف  

 

افق او تعارض العبارة التالية: "اإلصالح السياس ي الجدي لن يحدث باألردن "؟  :28شكل رقم    هل تو

  

2

24

14

59

1

30

راض بدرجة كبيرة ةراض بدرجة متوسط راض بدرجة قليلة غير راض على 

االطالق

رفض / ال أعرف 

اإلجابة

الوسط الحسابي

22

32 33

7 6

30

أوافق بشدة أوافق أعارض أعارض بشدة رفض / ال أعرف 

اإلجابة

الوسط الحسابي
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وجود قوائم  فقط %( 32)األردنيين يتطرق هذا القسم الى دور األحزاب السياسية في االنتخابات النيابية، حيث أيد ثلث 

 . األردنيين%( من 60، فيما عارض ذلك ) حزبية في النظام االنتخابي في حال تم تغييره

 ( 
ً
مفتوحة، فيما يؤيد وجود   تم تغيير قانون االنتخاب الحالي وجود قوائم حزبية حالفي انه   األردنيين%( من  64وأيد ايضا

 .  األردنيينمن  فقط %( 17حزبية مغلقة ) مقوائ

 .  -حال تم تغيير قانون االنتخاب الحاليفي - لحزبية وجود كوتا للشباب واملرأة داخل القوائم ا  األردنيين%( من 56ويؤيد )

العدد املناسب لتمثيل االحزاب من مقاعد مجلس  أن  األردنيين%( من  39، يعتقد )تغيير قانون االنتخاب الحاليوفي حال تم 

، فيما يعتقد  مقعد 20الى   11%( أن العدد املناسب لتمثيل األحزاب هو من 11مقاعد، فيما يعتقد ) 10هو اقل من   النواب

تخصيص أي مقاعد لألحزاب في مجلس   األردنيين%( من  28مقعد. ويرفض ) 40الى  21%( أن العدد املناسب هو من 10)

 النواب في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي. 

الوطن، فيما يؤيد   مستوى  تكون القوائم الحزبية على  انمن األردنيين  %( 66) ؤيدي في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحاليو

 %( أن تكون القوائم الحزبية على مستوى الدائرة االنتخابية. 22)

 هل تؤيد وجود قوائم حزبية في النظام االنتخابي في حال تم تغيير النظام الحالي؟  :29شكل رقم  

 

ي حال تم 
 
ي ف ي النظام االنتخاب 

 
؟ هل تؤيد وجود قوائم حزبية ف  تغيتر النظام الحاىلي

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %32 %39 %29 %33 %34 %30 %33 %24 %41 أؤيد 

 %60 %56 %61 %60 %59 %61 %61 %67 %53 ال أؤيد 

 %7 %5 %10 %7 %7 %9 %6 %9 %6 ال اعرف

32

60

8

أؤيد ال أؤيد  ال اعرف

 األحزاب واالنتخابات
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 في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل تؤيد وجود قوائم حزبية مغلقة أم مفتوحة؟   :30شكل رقم  

 

، هل تؤيد وجود قوائم حزبية مغلقة أم مفتوحة؟  ي حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي
 
 ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %16 %14 %15 %17 %15 %14 %21 %18 %15 مغلقة

 %64 %73 %63 %64 %64 %66 %62 %60 %68 مفتوحة 

 %19 %13 %22 %19 %20 %20 %17 %22 %17 ال اعرف

 

 االنتخاب الحالي، هل تؤيد وجود كوتا للشباب واملرأة داخل القوائم الحزبية؟في حال تم تغيير قانون  :31شكل رقم  

 

 

 

17

64

19

مغلقة مفتوحة ال اعرف

5631

13

أؤيد ال اؤيد ال اعرف
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، هل تؤيد وجود كوتا للشباب والمرأة داخل القوائم الحزبية؟  ي حال تم تغيتر قانون االنتخاب الحاىلي
 
 ف

  االقليم  العمر الجنس 

 المجموع  اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط  +45 44-30 29-18 انث   ذكر 

 %56 %61 %48 %59 %51 %60 %61 %57 %56 أؤيد 

 %30 %29 %34 %29 %35 %27 %26 %27 %34 ال اؤيد

 %13 %10 %18 %12 %14 %13 %13 %16 %10 ال اعرف

 

 املناسب لتمثيل االحزاب من مقاعد مجلس النواب؟ في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، ما هو العدد  : 11جدول رقم  

 النسبة )%(   

 28 ( 0وال مقعد ) 

 39 مقاعد  1-10

 11 مقعد 11-20

 10 مقعد 21-40

 6 مقعد 41-60

 6 مقعد  60من  أكثر 

 % 100 املجموع 

 

تؤيد ان تكون القوائم الحزبية على مستوى الدائرة االنتخابية أم على مستوى  في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل  :32شكل رقم  

 الوطن؟ 

 

  

22

66

12

على مستوى الدائرة االنتخابية على مستوى الوطن ال اعرف
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 في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل تؤيد ان تكون القوائم الحزبية على مستوى الدائرة االنتخابية أم على مستوى الوطن؟ 
  االقليم العمر الجنس  

 املجموع اقليم الجنوب اقليم الشمال  اقليم الوسط +45 44-30 29-18 انثى  ذكر  

 %22 %16 %24 %21 %17 %25 %24 %23 %20 على مستوى الدائرة االنتخابية 

 %66 %76 %62 %66 %70 %61 %64 %63 %68 على مستوى الوطن 

 %13 %8 %14 %12 %12 %13 %12 %14 %11 ال اعرف 

 

 

 

 

 

%( لم يسمعوا عن اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ  74) األردنيينالغالبية العظمى من  

ان هذه اللجنة ال تختلف عن باقي   األردنيين%( من  62%( أنهم سمعوا عن اللجنة. ويعتقد )26(، فيما أفاد )10/6/2021)

 والتي كانت تعنى بموضوعات اإلصالح السياس ياللجان التي 
ً
 %( انها تختلف. 38، فيما يعتقد )تم تشكيلها سابقا

 ؟ 2021/ 10/6هل سمعت، قرأت، عرفت، عن اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ  :33شكل رقم  

 

26

74

نعم، سمعت ال، لم اسمع

 املنظومة السياسية اللجنة امللكية لتحديث 
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 والتي كانت تعنى بموضوعات اإلصالح السياس ي؟  :34شكل رقم  
ً
 هل تعتقد أن هذه اللجنة تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقا

 

سية على القيام  بقدرة رئيس اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السيا األردنيينمن  -بدرجة كبيرة ومتوسطة-%( 40يثق )

 . اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهمبقدرة   األردنيينمن    -بدرجة كبيرة ومتوسطة-%( 38بمسؤولياته، ويثق )

 الى أي درجة تثق بقدرة رئيس اللجنة على القيام بمسؤولياته؟ :35شكل رقم  
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 الى أي درجة تثق بقدرة اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهم؟  :36شكل رقم  

 

 

%( بأنهم غير متفائلون بهذه  56، فيما أفاد )امللكية لتحديث املنظومة السياسية تفاؤلهم باللجنة األردنيين%( من 44أبدى )

ة على تحديث املنظومة السياسية في  أن اللجنة ستكون قادر  - بدرجة كبيرة ومتوسطة -  من األردنيين%( 41اللجنة.  ويعتقد )

   أنها لن تكون قادرة على االطالق على تحديث املنظومة السياسية في األردن.من األردنيين   %(42. فيما يعتقد )األردن

 . األردنيين%( من  54اجراء تعديالت دستورية، فيما عارض اجراء تعديالت دستورية )  األردنيين%( من  37أيد )

 بشكل عام هل انت متفائل باللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية ام غير متفائل؟: 37شكل رقم  
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 الى أي درجة تعتقد أن اللجنة ستكون قادرة على تحديث املنظومة السياسية في األردن؟ :38شكل رقم  

 

 هل انت مع اجراء تعديالت دستورية؟ 39شكل رقم  
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في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، وتم تخصص مقاعد على مستوى الوطن )قائمة وطنية/القائمة العامة(، هل انت مع ان   :8شكل رقم  
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في حال تم تغيير قانون االنتخاب الحالي، هل انت مع ان تكون القوائم االنتخابية على مستوى الدائرة االنتخابية قوائم مفتوحة   :9شكل رقم  

 17 ...................................... م(، ام قوائم مغلقة )يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة(؟ )يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائ
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 21 ........................................................................................................................... هل انت مع تحديد كوتا لألحزاب في مجلس النواب؟  :16شكل رقم  

 25 ....................................... في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية االنتخابية، ما هو برأيك التقسيم األمثل؟ :17شكل رقم  

 27 ................................................................................................................................ هل تؤيد وجود التمييز في النظام االنتخابي النيابي؟  :18شكل رقم  

 27 .......................................................... لى االنتخابات النيابية؟ هل تعتقد ان هنالك تأثير إيجابي ام سلبي ام ال يوجد تأثير للعشائر ع :19شكل رقم  
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نائب، هل انت مع زيادة عدد النواب، ام مع خفض عدد النواب، ام ابقاءه على ما هو   130يبلغ عدد نواب املجلس النيابي الحالي  :24شكل رقم  

 31 ............................................................................................................................................................................................................................ عليه اآلن؟ 
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 والتي كانت تعنى بموضوعات اإلصالح السياس ي؟  :34شكل رقم  
ً
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 39 ................................................................... تعتقد أن اللجنة ستكون قادرة على تحديث املنظومة السياسية في األردن؟  الى أي درجة :38شكل رقم  
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