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ً
ً
راصد يصدرتقريرا حول أعداد الذين ينوون الترشح وتحديثا حول توجهات
النواب واألحزاب لالنتخابات
•  1398أردني وأردنية ينوون الترشح لالنتخابات النيابية.
•  341سيدة ينوين الترشح لالنتخابات النيابية.
•  103برملاني وبرملانية ينوون الترشح لالنتخابات النيابية.
•  18برملانية من أصل  20برملانية ينوين الترشح لالنتخابات النيابية.
ً
•  44حزبا مشاركون في االنتخابات و 4أحزاب لم تحسم أمرها بعد باملشاركة.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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ً
ً
راصــد يصــدر تقري ـرا حــول أعــداد الذيــن ينــوون الترشــح وتحديثــا حــول توجهــات النــواب
واألح ـزاب لالنتخابــات

الخميس 2020/09/03
عمان  -األردن
ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،نفــذ فريــق «راصــد « ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة تحديثــا لدراســته الســابقة بشــأن توجهــات
البرملانييــن والبرملانيــات أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر لالنتخابــات البرملانيــة القادمــة  ،2020حيــث تــم التواصــل
ً
مــع أعضــاء املجلــس هاتفيــا للتعــرف علــى توجهاتهــم.
وأظهــرت النتائــج أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات الذيــن ينــوون الترشــح النتخابــات املجلــس التاســع عشــر قــد وصــل إلــى
 103برملانــي وبرملانيــة ،فيمــا قــال  23أنهــم ال ينــوون الترشــح لالنتخابــات القادمــة ،بينمــا أظهــرت النتائــج أن  4برملانييــن
وبرملانيــات لــم يحســموا أمرهــم بعــد ،وربــط غالبيــة نــواب حــزب جبهــة العمــل اإلســامي ترشــحهم بالقـرار الصــادر عــن
الحزب.
وبحســب التقريــر ،فــإن دوائــر العاصمــة عمــان (األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة) ونــواب دوائــر الباديــة الثــاث واربــد
الثالثــة ومادبــا ينــوون الترشــح بنســبة  ،% 100وكانــت دوائــر معــان والطفيلــة األقــل رغبــة فــي الترشــيح وبنســبة % 40
لــكل دائــرة ،كمــا بلغــت نســبة البرملانيــات اللواتــي ينويــن الترشــح االنتخابــات املجلــس التاســع عشــر 90%مــن مجمــوع
البرملانيــات فــي املجلــس الثامــن عشــر.
ً
كمــا أظهــرت نتائــج دراســة توجهــات األحـزاب لالنتخابــات البرملانيــة القادمــة  2020التــي أجريــت ســابقا وتــم تحديثهــا أن
ً
 44حزبــا سيشــاركون فــي االنتخابــات النيابيــة املقبلــة ،فيمــا لــم تحســم أربعــة أحـزاب قرارهــا بعــد باملشــاركة وهــي حــزب
جبهــة العمــل اإلســامي وحــزب الشـراكة واإلنقــاذ وحــزب التحالــف املدنــي والحــزب الوطنــي الدســتوري.
ً
وعلــى صعيـ ٍـد متصــل وارتــكازا علــى الدراســة التــي أجراهــا راصــد واملتعلقــة بالذيــن ينــوون الترشــح لالنتخابــات القادمــة،
حيــث تــم تحديــث البيانــات واملعلومــات التــي تــم تتبعهــا خــال الفتــرة األخيــرة ،ليصــل تعــداد األردنيــات واألردنييــن الذيــن
ينــوون الترشــح إلــى  1398منهــم  341أنثــى وذلــك لغايــة تاريــخ اليــوم الخميــس .2020/9/3
وعلــى صعيــد الدوائــر االنتخابيــة كانــت دائــرة الكــرك األكثــر فــي تعــداد الذيــن ينــوون الترشــح لالنتخابــات النيابيــة حيــث
وصــل عددهــم إلــى  171أردنــي وأردنيــة وبنســبة  12%ممــن ينــوي الترشــح علــى مســتوى اململكــة ،تلتهــا دائــرة البلقــاء
بتعــداد  125أردنــي وأردنيــة وبنســبة  9%ممــن ينــوي الترشــح علــى مســتوى اململكــة.
وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر ،مديــر مركــز الحيــاة – راصــد ،أن تزايــد اعــداد املترشــحات واملترشــحين لالنتخابــات
البرملانية ملجلس النواب التاســع عشــر ،يؤشــر إلى اهتمام كبير من قبل االردنيات واالردنيين ومؤسســاتهم السياســية
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بالعمليــة االنتخابيــة ،حيــث وصلــت الزيــادة بمــن ينــوي الترشــح إلــى  146أردنــي وأردنيــة وبنســبة زيــادة وصلــت إلــى 11%
عن انتخابات عام  ،2016وأشــار بني عامر إلى ان زيادة أعداد املترشــحين تزيد من نســبة املشــاركة املتوقعة ،الســيما
ً
أنــه مــازال لدينــا  33يومــا تفصلنــا عــن موعــد بــدء الترشــيح بشــكل رســمي ،مــا يعنــى ان الفرصــة مازالــت متاحــة لزيــادة
اعــداد املترشــحين واملترشــحات.
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