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توجهات األحزاب السياسية األردنية لالنتخابات البرملانية القادمة 2020
ً
•  41حزبا سيشارك باالنتخابات و  7لم يحسموا أمرهم بعد.
•  65%من األحزاب راضون بدرجة كبيرة عن أداء الهيئة املستقلة لالنتخاب.
ً
•  37حزبا ينوون بناء قوائمهم االنتخابية من أعضاء الحزب وخارجه.
ً
•  16حزبا ينوون الترشح بـ  4إلى  6دو ائرانتخابية.
ً
ً
• حزبا واحدا ينوي الترشح في أكثرمن 10دو ائرانتخابية.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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توجهات األحزاب السياسية األردنية لالنتخابات البرملانية القادمة 2020

الثالثاء 2020/8/11
عمان  -األردن
مركــز الحيــاة  -راصــد ،أصــدر املركــز مــن خــال برنامجــه ملراقبــة االنتخابــات دراســة حــول توجهــات األحـزاب السياســية
األردنيــة لالنتخابــات النيابيــة  ،2020وذلــك مــن خــال اســتطالع آراءهــم وتوجهاتهــم وتــم التواصــل مــع كافــة األحـزاب
ً
ً
ً
ً
السياســية والبالغ عددها  48حزبا سياســيا مســجال ومرخصا في وزارة الشــؤون السياســية والبرملانية ،وذكر الدكتور
عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد أن فريــق العمــل اعتمــد منهــج التواصــل املباشــر مــع األح ـزاب مــن
ً
خــال االتصــال الهاتفــي مــع أميــن عــام الحــزب أو مــن ينــوب عنــه ،وأكــد بنــي عامــر أن دور األح ـزاب مهــم جــدا خــال
ً
الفتــرة القادمــة وخصوصــا بمــا يتعلــق بالتحضيــر لبنــاء القوائــم االنتخابيــة ووضــع البرامــج االنتخابيــة.
ً
وأظهــرت النتائــج أن عــدد األحـزاب السياســية التــي تنــوي املشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة قــد وصــل  41حزبــا
مــن أصــل  48حــزب مرخــص ،فيمــا وصــل عــدد األح ـزاب التــي لــم تحســم أمرهــا بعــد بمــا يتعلــق فــي املشــاركة بالترشــح
لالنتخابــات النيابيــة القادمــة إلــى  7أحـزاب سياســية.
وفيمــا يتعلــق بتركيبــة القوائــم االنتخابيــة التــي ستترشــح بهــا األحـزاب السياســية فقــد َع ّبــر مــا نســبته  8%مــن األحـزاب
بأنهــم ينــوون الترشــح بقوائــم مــن أعضــاء الحــزب فقــط ،فيمــا ّ
عبــر مــا نســبته  77%مــن األح ـزاب السياســية أنهــم
سيترشــحون مــن خــال قوائــم مختلطــة مــا يعنــي أن املترشــحين فــي القائمــة ســيكونون مــن أعضــاء الحــزب وخارجــه،
فيمــا لــم يحســم مــا نســبته  15%مــن األح ـزاب السياســية قرارهــم فــي آليــة بنــاء القوائــم االنتخابيــة.
ً
وبخصــوص تعــداد الدوائــر االنتخابيــة التــي ستترشــح بهــا األح ـزاب السياســية ،أفــاد 13حزبــا بأنهــم ينــوون الترشــح ب ـ
ً
دائــرة انتخابيــة واحــدة إلــى  3دوائــر انتخابيــة ،وأفــاد 16حزبــا بأنهــم ينــوون الترشــح ب ـ ( 4إلــى  )6دوائــر انتخابيــة ،بينمــا
ً
ً
أشــار  3أحـزاب أنهــم ينــوون الترشــح ب ـ ( 7إلــى  )10دوائــر انتخابيــة ،بينمــا ّ
عبــر حزبــا واحــدا عــن نيتــه الترشــح فــي أكثــر مــن
ً
 10دوائــر انتخابيــة ،فيمــا لــم يحســم 15حزبــا أمرهــم بعــد فيمــا يتعلــق بتعــداد الدوائــر االنتخابيــة التــي سيترشــحون
بهــا.
أمــا بمــا يتعلــق بدرجــة رضــا األح ـزاب السياســية عــن أداء الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب فقــد أظهــرت النتائــج أن 65%
مــن األح ـزاب السياســية راضــون بدرجــة كبيــرة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،فيمــا قــال  21%مــن األح ـزاب
السياســية أنهــم راضــون بدرجــة متوســطة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،وعبــر 13%مــن األحـزاب بأنهــم راضــون
بدرجــة محــدودة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،ولــم يجــب  1%مــن األح ـزاب السياســية عــن هــذا الســؤال.
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توجهات األحزاب السياسية األردنية لالنتخابات النيابية القادمة 2020
الحزب

املشاركة في االنتخابات النيابية القادمة 2020

حزب جبهة العمل اإلسالمي

لم يحسم امره بعد

حزب الوسط اإلسالمي األردني

نعم

الحزب الشيوعي األردني

نعم

حزب البعث العربي اإلشتراكي االردني

نعم

حزب الشعب الديمقراطي االردني "حشد"

لم يحسم امره بعد

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي االردني

نعم

حزب الحركة القومية

نعم

حزب الرسالةاألردني

نعم

حزب الجبهـة األردنية املوحدة

لم يحسم امره بعد

حزب التيـار الوطنــي األردني

نعم

حزب اإلتحاد الوطن ــي األردنــي

نعم

حزب اإلصــالح األردني

نعم

البعث العرب ــي التقدمـ ــي األردني

نعم

حزب الحي ــاة األردنـي

لم يحسم امره بعد

حزب العدالـ ــة والتنمي ــة األردني

نعم

حزب اإلصـالح والتجديد األردني (حصاد)األردني

نعم

حزب العدالـ ــة واإلصـ ـ ــالح األردني

نعم

حزب التجمع الوطني األردني الديمقراطي (تواد) األردني

نعم

حزب الفرسان األردني
حزب اردن اقوى األردني

نعم
نعم

حزب مساواة األردني

نعم

حزب الشهامة األردني

نعم

حزب العدالة االجتماعية األردني

نعم

حزب االنصار األردني

نعم
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الحزب

املشاركة في االنتخابات النيابية القادمة 2020

حزب الشورى

نعم

حزب البلد األمين األردني

نعم

حزب الوفاء الوطني

نعم

حزب الوحدة الوطنية

نعم

الحزب الديمقراطي االجتماعي االردني

نعم

حزب الطبيعة الديمقراطي االردني

نعم

حزب املستقبل األردني

نعم

حزب أحرار األردن

نعم

حزب اإلتجاه الوطني األردني

نعم

حزب املحافظين

نعم

حزب النداء

نعم

حزب الراية األردنية

نعم

حزب املؤتمر الوطني ( زمزم)

نعم

حزب الحداثة والتغيير

نعم

األردن بيتنا

نعم

جزب الشراكة واإلنقاذ

لم يحسم امره بعد

حزب التحالف املدني

لم يحسم امره بعد

حزب الشعلة األردني

نعم

الحزب الوطنــي األردنـ ـ ــي

نعم

حزب الحرية واملساواة

نعم

حزب العون الوطني

نعم

حزب الشباب الوطني األردني

نعم

الحزب الوطنــي الدستـ ــوري األردني

لم يحسم امره بعد

حزب جبهة النهضة الوطنية

نعم
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