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د. عامر بني عامر

املدير العام

موبايل: 1121 591 79 962+

هاتــــــف: 6868 582 6 962+

فاكـــس: 6867 582 6 962+

info@hayatcenter.org :ايميــــــــل

اقع التواصل االجتماعي تابعونا على مو

www.hayatcenter.org

Facebook: rased.jordan

Twitter: @Rased_Jo

Instagram: Rased_Jo

LinkedIn: Hayat-Rased

مركز الحياة - راصد

 من مجالس املحافظات يترشحوا لالنتخابات البرملانية منهم 15 سيدة
ً
راصد: 44 عضوا

%28 من املترشحات واملترشحين يحملون درجة الدراسات العليا.    •

%16 يحملون الثانوية العامة، و%7 دون الثانوية من املترشحات واملترشحين.    •

%34 موظفون في القطاع الخاص، و%16 متقاعدون عسكريون من مجموع املترشحات واملترشحين.    •

%64 من املترشحات واملترشحين يترشحوا ألول مرة.    •

 من مجالس املحافظات يترشحوا لالنتخابات البرملانية منهم 15 سيدة. 
ً
44 عضوا  •

 من املجالس البلدية واملحلية يترشحوا لالنتخابات البرملانية. 
ً
48 عضوا  •

 مجلس محافظة في العاصمة قدموا استقاالتهم و8 في الزرقاء.  
ً
12 عضوا  •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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األربعاء 2020/10/14

عمان - األردن

2020، دراســة تحليليــة حــول الخلفيــات  البرملانيــة  نفــذ تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات  - راصــد،  الحيــاة  مركــز 

األكاديميــة للمترشــحات واملترشــحين لالنتخابــات البرملانيــة القادمــة، وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف 

راصــد أن املعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ناتجــة عــن مقابلــة املترشــحين واملترشــحات بشــكل مباشــر حيــث تــم 

مقابلــة %95 مــن املترشــحات واملترشــحين وتــم تتبــع معلومــات مــا تبقــى مــن مصــادر مختلفــة.  

وأكــد بنــي عامــر علــى ضــرورة االطــالع علــى أرقــام املترشــحات واملترشــحين الذيــن قدمــوا مــن مجالــس منتخبــة محليــة، 

والتي ســاهمت في صنع القيادات على املســتوى املحلي، ومن ثم انتقلت لتكون هذه القيادات ضمن مجلس النواب، 

 مــا، كمــا شــملت الدراســة القطاعــات 
ً
وقــال بــأن نســبة الــذي يحملــون دراســات عليــا يمكــن اعتبارهــا بالكبيــرة نوعــا

العمليــة للمترشــحات واملترشــحين قبــل الترشــح.  

وبينــت نتائــج الدراســة أن نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون دراســات عليــا وصلــت إلــى %28 فيمــا وصلــت 

نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون درجــة البكالوريــوس إلــى %35، وبلغــت نســبة الذيــن يحملــون درجــة 

الدبلــوم %14، وكانــت نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة %16، و%7 أقــل مــن 

ثانويــة عامــة.  

أمــا علــى صعيــد قطــاع العمــل للمترشــحات واملرشــحين قبــل خوضهــم االنتخابــات البرملانيــة فقــد كانــت النســبة األعلــى 

العــام/  القطــاع  موظفــي  مــن  واملترشــحين  املترشــحات  نســبة  تلتهــا   ،34% بنســبة  وذلــك  الخــاص  القطــاع  ملوظفــي 

الحكومــي بـــ %21 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين، ثــم أصحــاب األعمــال الخاصــة بـــ %20 مــن مجمــوع املترشــحات 

واملترشــحين،  املترشــحات  مجمــوع  مــن   16% إلــى  وصلــت  بنســبة  العســكريين/ات  املتقاعديــن/ات  ثــم  واملترشــحين، 

 كانــت نســبة ربــة املنــزل 
ً
ووصــل نســبة املترشــحات واملرشــحين الذيــن ال يعملــون إلــى %7 مــن املجمــوع العــام، وأخيــرا

والتــي بلغــت %1 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.  

وفيمــا يتعلــق بالتجــارب الســابقة فــي خــوض أيــة انتخابــات، فقــد بينــت الدراســة أن %6 مــن املترشــحين واملترشــحات 

مجمــوع  مــن   4% نســبته  مــا  املحافظــات  مجالــس  النتخابــات  ترشــح  فيمــا   ،
ً
ســابقا البلديــة  لالنتخابــات  ترشــحوا 

 لالنتخابــات النيابيــة، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن يخوضــون تجربــة 
ً
املترشــحات واملترشــحين، و%26 ترشــحوا ســابقا

%64 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.   إلــى  االنتخابــات أول مــرة 
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وبخصــوص تعــداد أعضــاء املجالــس البلديــة واملحليــة ومجالــس املحافظــات الذيــن ترشــحوا لالنتخابــات، فقــد أظهــرت 

للمجلــس  البرملانيــة  لالنتخابــات  الترشــح  بغيــة  باســتقاالتهم  تقدمــوا  ومحلــي  بلــدي  مجلــس   
ً
عضــوا  48 أن  الدراســة 

 مــن أعضــاء وعضــوات مجالــس املحافظــات قدمــوا اســتقاالتهم وترشــحوا 
ً
44 عضــوا التاســع عشــر، كمــا تبيــن أن 

، تلتهــا 
ً
لالنتخابــات البرملانيــة، وكان محافظــة عمــان األكبــر فــي ترشــح أعضــاء وعضــوات مجلــس املحافظــة بـــ 12 عضــوا

محافظــة الزرقــاء بـــ 8 أعضــاء، تلتهــا محافظــة البلقــاء بـــ 6 أعضــاء، فيمــا لــم يتقــدم أي عضــو مــن مجلــس محافظتــي 

عجلــون وجــرش باالســتقالة بغيــة الترشــح لالنتخابــات البرملانيــة القادمــة. 

أسماء أعضاء وعضوات مجالس املحافظات املترشحين واملترشحات لالنتخابات النيابية 2020 

اسم املرشحعدد املرشحيناملحافظة

0عجلون 

1. هاجر درادكة5اربد 
2. م. مي ابواعداد

3. حسين رقيبات
4. على الدلكي

5. طالل الجمره

0جرش

3. سميا العظمات2. مشاعل السرحان1. ثريا الخزام الخالدي3املفرق

1. غازي البداوي12عمان 
2. سهام الشديفات
3. زبيدة ابو عرقوب

4. عزات العدوان

5. ايمن صندوقة
6. نبيل الرقب

7. عاكف الحنيطي
8. عمر احمد القي�سي

9. عبدهللا رياالت 
10. حسام احمد مشه 
11. عبدالكريم العبوس

12. انور القي�سي 

 1. عبد الرحمن محمد الحجوجي8الزرقاء
2. عبد الكريم محمد ابو جوده

3. شكيب سلمان الشومري

4. رائد مصباح رباع
5. عماد امين الخاليلة

6. فوزي خليفة ابراهيم

7. سالمة علي البلوي
8. محمد عكاش الزواهرة

2. سهاد العبادي1. اسماء الرواحنة2مادبا 

1. محمد الغراغير 6البلقاء
2. ابتسام الدسيت 

3. عماد العدوان
4. منار ابو رمان 

5. اسامه وريكات 
6. مصطفى الدبس 

1. نجيبة الشمايلة1الكرك 

1. احمد حسن حسين الرفايعه1معان 

3. نورا السعود2. اميرة القوابعة1. ابراهيم العوران3الطفيلة 

3. حسن الرياطي2. جهاد الفران 1. علياء الكباريتي3العقبه 
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