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المجلس الوطني االستشاري  :هو مجلس معين بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء وكانت مدته عامين بتركيبة مثلت شرائح المجتمع كافة
علل  :نتيجة للظروف اإلقليمية المحيطة بالمملكة تم انشاء المجلس الوطني االستشاري األردني ( ) 8711 – 8791؟
 لكي ال تنقطع الحياة النيابية في المملكة لسد الفراغ الدستوري اتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية في صنع القراروجه الملك الحسين بن طالل – رحمه اهلل – رسالة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 81نيسان 8791يدعوه لوضع قانون مؤقت إلنشاء المجلس الوطني
االستشاري  .ما هي أهداف انشاء هذا المجلس ؟
 تبادل الرأي والمشورة مناقشة السياسات العامة النظر في القوانين والتشريعات جميعهابعد حل المجلس الوطني االستشاري تم دعوة المجلس النيابي التاسع لالنعقاد بدورة استثنائية عام  8711؟
 لتعديل بعض مواد الدستور ليصبح باالمكان اجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة ثمانية نواب خالل () 8711 – 8791المجلس النيابي العاشر  :هو الذي أجريت فيه انتخابات تكميلية للمجلس النيابي التاسع وملئت فيه الشواغر واستمر عمله حتى عام  8711حيث
حل ودعي إلى انتخابات جديدة .
علل  :عودة الحياة النيابية في األردن عام  8717؟
 رغبة الملك الحسين بن طالل في استمرار مسيرة االصالح التعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية  ،وفك االرتباط االداري والقانوني بفلسطينعلل  :يعد المجلس النيابي الحادي عشر عام  8717بداية جديدة في مسيرة الديموقراطية األردنية ؟
ألنه شهد مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية
 ##المجلس النيابي الثالث عشر عام  8779هو آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين .
علل  :شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبداهلل الثاني بن الحسين تطورا ملحوظا ؟
-

نظرا الى التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الديموقراطية
تعزيز مفهوم المشاركة الشعبية ألطياف المجتمع كافة
انشاء الهيئة المستقلة لالنتخابات
ترسيخ سياسة اإلصالح وتطوير الحياة الحزبية

علل  :أكد جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين ضرورة ترسيخ سياسة االصالح وتطوير الحياة الحزبية ؟
لتمكين المواطن األردني من المشاركة الفاعلة في صنع القرار
علل  :استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائما حتى عام  1008وتم تأجيل انتخاب مجلس جديد ؟
بسبب الظروف التي مر بها األردن والمتمثلة بتداعيات حرب الخليج واالنتفاضة الفلسطينية
 ##انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر عام 1001
 ##انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر 1009
في عام  1082صدر قانون االنتخاب النيابي الجديد  .اذكر اثنين من أبرز ما جاء به هذا القانون .
-

أصبح أعضاء مجلس النواب ( )810عضوا من بينهم ( )81مقعدا للكوتا النسائية
الغاء قانون الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة

القائمة النسبية المفتوحة  :أن يمتلك كل ناخب عددا من األصوات يساوي عدد المقاعدالمخصصة لدائرته االنتخابية
الهيئة المستقلة لالنتخابات  :هيئة تأسست عام  1081لإلشراف على االنتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها واالشراف على أي انتخابات
يقررها مجلس الوزراء
الكوتا النسائية  :تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية والبلدية للنساء لضمان تمثيل المرأة األردنية في
مواقع التشريع وصنع القرار .

